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RELATÓRIO

O  Ministério  Público  ajuizou  Ação  Penal  Pública  contra

Dankerllen de Oliveira Carneiro, Davikelly de Oliveira Carneiro e Walisson

Moura Barbosa, dando-os como incurso nas sanções do art. 157,§2º, I e II,

c/c art. 288, parágrafo único, ambos do CP, c/c art. 244-B da Lei nº 8.069/1990,

todos c/c art. 69 do CP, por terem, no dia 15/04/2013, por volta das 23h, no

Bairro  do  Catolé,  cidade  de  Campina  Grande-PB,  associado-se  em bando

armado  para  o  fim  de  cometer  crimes,  subtraído  para  si  alguns  objetos

pertencentes às vítimas e corrompido ou facilitado a corrupção de menor de 18

(dezoito) anos, com ele praticando infração penal.

Segundo a inicial acusatória, no dia dos fatos, as vítimas Kamila

Gadelha Farias e Rodrigo Araújo Farias estavam conversando em frente ao

prédio em que residiam quando se aproximou um veículo da marca VW Gol,

cor prata, com 4 (quatro) ocupantes. Assim que o automóvel parou, um dos

ocupantes  desceu,  portando  uma  arma  de  fogo  e,  anunciando  o  assalto,

subtraíram 1 (um) celular Nokia E63, 1 (uma) caixa de som portátil Nokia e 1

(uma) bolsa verde contendo 1 (um) celular Samsung preto e 1 (um) cartão Vale

Mais.

A denúncia narra, ainda, que a Polícia Militar foi acionada e, de

posse  da  placa  do  carro,  fornecida  pelos  ofendidos,  conseguiu  localizar  o

endereço  do  denunciado  Walisson  Moura  Barbosa,  onde  foi  apreendido  o

celular  Samsung pertencente a  uma das vítimas.  Ato  contínuo,  os  policiais

dirigiram-se até a casa dos irmãos Dankerllen de Oliveira Carneiro e Davikelly

de Oliveira Carneiro, encontrando em seu poder o outro celular e a caixa de

som roubados.

Em seguida, foram até a residência do menor A. B. M. C. E, lá,

encontraram a bolsa verde subtraída. Por fim, os irmão Dankerllen e Davikelly
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informaram o lugar  em que haviam escondido a arma de fogo utilizada no

crime, onde foi feita a sua apreensão.

Após instruído o feito, o juiz entendeu por absolver os réus de

todas as imputações feitas na denúncia, por insuficiência probatória quanto à

autoria delitiva (fls. 118/122).

Inconformado com a decisão,  o  parquet recorreu (fl.  126),  em

cujas razões (fls. 127/133) pugna pela condenação dos acusados nas penas

do art. 157, §2º, I e II, do CP, c/c art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, ambos c/c

art. 69 do CP. Segundo o apelante, há nos autos prova suficiente para um édito

condenatório  quanto aos delitos acima indicados,  notadamente  em face do

encontro da res furtiva em poder dos réus.

Em  contrarrazões,  a  defesa  de  Walison  Moura  Babosa  (fls.

141/142), bem como de Dankerllen de Oliveira Carneiro e Davikelly de Oliveira

Carneiro (fls.  145/154),  pugnou pela manutenção da sentença em todos os

seus termos.

Manifestando-se  a  Procuradoria  de  Justiça,  opinou  pelo

provimento do recurso (fls. 159/161). 

É o relatório. 

VOTO

Segundo a inicial  acusatória,  no  dia  15/04/2013,  por  volta  das

23h,  as  vítimas  Kamila  Gadelha  Farias  e  Rodrigo  Araújo  Farias  estavam

conversando  em  frente  ao  prédio  em  que  residiam,  no  bairro  do  Catolé,

Campina Grande-PB, quando se aproximou um veículo da marca VW Gol, cor

prata,  com  4  (quatro)  ocupantes.  Assim  que  o  automóvel  parou,  um  dos
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ocupantes  desceu,  portando  uma  arma  de  fogo  e,  anunciando  o  assalto,

subtraíram 1 (um) celular Nokia E63, 1 (uma) caixa de som portátil Nokia e 1

(uma) bolsa verde contendo 1 (um) celular Samsung preto e 1 (um) cartão Vale

Mais.

A denúncia narra, ainda, que a Polícia Militar foi acionada e, de

posse  da  placa  do  carro,  fornecida  pelos  ofendidos,  conseguiu  localizar  o

endereço  do  denunciado  Walisson  Moura  Barbosa,  onde  foi  apreendido  o

celular  Samsung pertencente a  uma das vítimas.  Ato  contínuo,  os  policiais

dirigiram-se até a casa dos irmãos Dankerllen de Oliveira Carneiro e Davikelly

de Oliveira Carneiro, encontrando em seu poder o outro celular e a caixa de

som roubados.

Em seguida, foram até a residência do menor A. B. M. C. e, lá,

encontraram a bolsa verde subtraída. Por fim, os irmão Dankerllen e Davikelly

informaram o lugar  em que haviam escondido a arma de fogo utilizada no

crime, onde foi feita a sua apreensão.

Diante  dessa  conduta,  o  Ministério  Público  Estadual  entendeu

estarem os agentes incursos nas penas do art. 157, §2º, I e II, c/c art. 288,

ambos do CP, c/c art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990, todos c/c art. 69 do CP.

Delineados  esses  fatos  na  inicial  acusatória,  entendeu  o  juiz

sentenciante  não  haver  prova  suficiente  da  autoria  delitiva  para  um  édito

condenatório, motivo pelo qual absolveu, com fulcro no art. 386, V, do CPP, os

réus de todas as imputações constantes na denúncia.

Em recurso ministerial, foi requerida a condenação dos acusados

nas penas do art. 157, §2º, I e II, do CP, c/c art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990,

ambos c/c art. 69 do CP.

Desembargador João Benedito da Silva
4



Apelação Criminal nº 0010825-25.2013.815.0011

A  materialidade  do  crime  encontra-se  atestada  no  auto  de

apreensão e apresentação de fl. 16.

Já no tocante á autoria, principal questão a ser dirimida nos autos,

o arcabouço probatório não se revela tão seguro.

Para  o  Ministério  Público,  os  acusados  participaram  da

empreitada criminosa, permanecendo no veículo durante todo o desenrolar dos

fatos e ficando com a posse de parte dos bens roubados.

Por outro lado, a defesa reconhece que os réus estavam no local

e momento da infração, porém sem qualquer participação no evento, visto que

a ação teria sido planejada e executada exclusivamente pelo menor. 

Vejamos, primeiramente, a narrativa dos fatos dada pelas vítimas,

ao serem ouvidas em juízo:

Que  a  declarante  estava  conversando  com  dois
colegas, Rodrigo e outro, que não teve nada furtado,
na esquina da rua Humberto de Lima com Severina
Ramos  de  Andrade,  por  volta  das  23h,  quando  se
aproximou  um  veículo  Gol  ,  cor  prata,  vindo  pela
contramão;  Que  a  declarante  pensou  que  fosse
alguém  que  precisasse  de  informação,  mas  logo
desceu um homem com arma em punho e anunciou o
assalto; Que a declarante apenas retirou de sua bolsa
os cadernos e livros e entregou-a ao assaltante; Que
não deu tempo de a declarante ver o rosto ou o tipo
físico  do  rapaz;  Que  o  assaltante  não  tocou  nem
revistou  a  declarante  nem  os  seus  colegas;  Que,
porém, o homem estava armado e apontou o artefato
para os ofendidos; Que da declarante foi roubada uma
bolsa, um cartão de passe, um Vale Mais e um celular
Galaxy 5, da Samsung; Que do seu amigo roubaram
uma  caixa  de  som  e  um  celular  Nokia;  Que  a
declarante não viu quantas pessoas haviam dentro do
carro,  mas  sabe  que  havia  outras  pessoas;  Que  a
declarante acredita que o assaltante desceu do banco
da frente do carro; Que havia uma pessoa dirigindo o
veículo; Que o que desceu era meio loiro, com umas
luzes no cabelo; Que, depois que o veículo foi embora,
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o amigo que não teve bens roubados, porque não os
possuía no momento da abordagem, recordou-se da
placa do carro e informou à polícia; Que cerca de 2h
da  madrugada,  os  policiais  tocaram no  interfone  da
.casa da declarante; Que nesse momento a declarante
foi  até  a  delegacia,  na  viatura  policial;  Que  na
delegacia a declarante recebeu todos os objetos que
haviam  sido  roubados;  Que  a  declarante  não  sabe
com  quem  foram  encontrados  os  objetos;  Que  os
assaltantes  também  estavam  na  delegacia,  mas  a
declarante não foi levada para reconhecê-los; Que os
policiais  disseram à  declarante  que  eram 4 (quatro)
indivíduos  e  que  um  deles  era  de  menor;  Que  a
declarante  ficou  sabendo  que  a  polícia  conseguiu
localizar os assaltantes a partir do endereço constante
no registro da placa do carro; Que, pelo que soube a
declarante, os objetos roubados já estavam divididos,
em casas diferentes;  Que a declarante acredita que
foram encontrados os bens em 3 (três) casas distintas;
Que a arma utilizada no delito foi apreendida; Que a
declarante  até  pensava  que  a  arma  fosse  de
brinquedo;  Que  a  declarante  chegou  a  avistar  os
suspeitos no corredor da delegacia; Que  a declarante
acha que não houve o reconhecimento dos indivíduos
porque  não  havia  estrutura  na  delegacia;  Que  a
declarante acresce que, como o delito foi à noite, não
viu direito  os assaltantes;  Que a declarante acredita
que a  pessoa que  desceu  do carro  foi  o  menor  de
idade,  pois  reconheceu  as  luzes  em  seu  cabelo,
quando o viu na delegacia; Que os policiais disseram
que esse indivíduo, com luzes no cabelo, era o menor;
Que, quanto aos demais, a declarante não os viu; Que
a declarante evitou vê-los para não se expor; Que tudo
o  que  foi  roubado  foi  recuperado;  Que  as  vítimas
saíram da delegacia com os objetos em mãos; Que a
prisão aconteceu na mesma noite do assalto; Que a
pessoa que a declarante descreveu, com as luzes no
cabelo,  não se encontra no fórum neste momento.  -
vítima Kamila Gadelha Farias, em juízo, 00:00/08:22
do arquivo “Dankerllem de Oliveira Carneiro e outros -
Inst. CD 01.wmv”, constante na mídia de fl. 91.

Que,  no  dia  15/04/2013,  o  declarante  estava
conversando com Kamila quando apareceu um veículo
modelo Gol, cor prata, no sentido da contra-mão; Que
o carro parou a poucos metros de onde estavam as
vítimas  e  dele  desceu  uma  pessoa  com  arma  em
punho;  Que  essa  pessoa  logo  apontou  a  arma  na
direção dos ofendidos; Que o declarante viu que havia
um motorista no veículo, pois o homem que desceu
estava  no  banco  do  carona,  na  parte  da  frente  do
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carro;  Que o  declarante  não conseguiu  perceber  se
havia outras pessoas no veículo,  além do motorista,
pois  havia  revestimento  fumê  no  carro;  Que  o
indivíduo anunciou o assalto de longe mesmo e pediu
para que as vítimas não olhassem para o seu rosto;
Que  o  declarante  ficou  e  posição  de  rendição  e  o
assaltante subtraiu todos os objetos que os ofendidos
estavam portando; Que do declarante foram roubados
um celular do modelo Nokia e uma caixa de som da
marca  Nokia;  Que  da  amiga  do  declarante  foram
roubados um celular da marca Samsung,  um cartão
de  ônibus  e  o  declarante  acredita  que  outros
pertences, pois foi feita uma revista na bolsa da sua
amiga;  Que  no  momento  do  crime  também  se
encontrava no local outro indivíduo, o qual, inclusive,
já não reside no bairro, pois ficou muito assustado com
o assalto; Que o delito ocorreu por volta das 22h; Que
o declarante conseguiu anotar a placa e ligou para a
polícia; Que a polícia saiu em diligências e conseguiu
encontrar  os  suspeitos;  Que  o  declarante  e  a  outra
vítima  se  dirigiram até  a  delegacia,  onde  prestaram
depoimentos;  Que  a  polícia  chegou  até  os  os
suspeitos por meio do endereço constante no registro
do carro; Que foram até a delegacia para reconhecer
os  pertences;  Que  havia  vários  indivíduos  presos,
sendo  que  um  morava  no  endereço  constante  no
registro do veículo e outros residiam em outro bairro;
Que o declarante reconheceu os seus pertences; Que
o declarante não olhou para nenhum dos assaltantes,
pois teve medo das ameaças do que desceu do carro;
Que essa pessoa não estava usando capuz, estava de
“cara  limpa”;  Que  essa pessoa  possuía  cabelos  um
pouco claros; Que o declarante somente soube que se
tratavam de 4 (quatro) assaltantes quando estava na
delegacia;  Que,  na  delegacia,  as  vítimas  e  os
assaltantes  ficaram  em  salas  separadas;  Que  não
houve  reconhecimento  de  pessoas,  só  dos  objetos;
Que  em  nenhum  momento  o  declarante  foi
apresentado  aos  suspeitos;  Que  o  declarante  ficou
sabendo, na delegacia, .que havia um menor dentre os
suspeitos; Que todo os bens foram recuperados; Que
o declarante não se recorda se havia outros bens na
delegacia, produtos de outros crimes; Que os policiais
chegaram  a  comentar  com  o  declarante  que  os
suspeitos  não tinham o  costume de  praticar  delitos,
pois não tinham passagem anterior pela polícia, nem
antecedentes  criminais;  Que  o  declarante  ficou
sabendo, também na delegacia, que a arma utilizada
no crime foi apreendida, mas o declarante não viu o
artefato. - vítima Rodrigo Araújo de Farias, em juízo,
08:23/16:35  do  arquivo  “Dankerllem  de  Oliveira
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Carneiro  e  outros  -  Inst.  CD 01.wmv”,  constante  na
mídia de fl. 91.

Apesar de descreverem bem como se deu a ação do assaltante,

as declarações acima não não fornecem dados sobre uma possível  autoria

delitiva  por  parte  dos  ora  apelados,  pois  os  ofendidos  sequer  souberam

precisar quantas pessoas havia no veículo utilizado no crime.

É bem verdade que os policiais que participaram da prisão dos

réus  mencionam  ter  encontrado  parte  da  res  furtiva em  cada  uma  das

residências dos acusados, conforme se pode ler nos depoimentos abaixo:

Que a testemunha participou da ocorrência narrada na
inicial  acusatória;  Que,  no  dia  dos  fatos,  o  CIOP
informou ao depoente sobre o fato; Que a testemunha
se  dirigiu  até  o  local,  onde  as  vítimas  narraram  o
ocorrido e forneceram a placa do veículo utilizado no
assalto;  Que  o  depoente  informou  ao  CIOP,  que
conseguiu o endereço constante no registro do carro;
Que no endereço indicado, os policias localizaram o
veículo e, no interior da residência, o celular de uma
das  vítimas;  Que,  em  seguida,  dirigiram-se  a  outra
casa,  onde  residiam  os  irmãos  denunciados,  e,  lá,
encontraram  outro  celular;  Que  foram,  então,  até  a
casa do menor, local em que foi encontrada a bolsa da
vítima;  Que  a  arma  estava  no  local  indicado  pelos
suspeitos e se tratava de uma residência pertencente
a  outra  pessoa,  que  não  teve  envolvimento  com  o
delito;  Que nessa casa não havia  ninguém; Que os
pertences estavam divididos em lugares distintos; Que
o primeiro a ser abordado pela polícia, ou seja, aquele
em  cuja  casa  se  encontrava  o  veículo  utilizado  no
delito,  de  nome Walisson,  informou  aos  policiais  os
endereços das outras casas, acima mencionadas; Que
o depoente não lembra se Walisson narrou como havia
sido  efetuado  o  crime;  Que,  após  a  leitura,  a
testemunha confirma o seu depoimento prestado na
delegacia,  de fl.  07;  Que não se recorda se a arma
estava  municiada;  Que  o  depoente  não  conhecia
nenhum dos suspeitos; Que a testemunha não recorda
se  havia  passagens  pela  polícia;  Que  as  vítimas
reconheceram os objetos roubados; Que a testemunha
não  recorda  se  os  ofendidos  reconheceram  os
suspeitos; Que a testemunha participou das buscas na
residências;  Que  a  guarnição  era  composta  por  4
(quatro) policiais; Que o depoente não sabe dizer qual
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a  participação  de  cada  um  dos  acusados;  Que  o
proprietário do carro é o Walisson; Que a testemunha
apurou que ele era o motorista no momento do crime;
Que o  depoente  não  se  recorda  das  características
físicas  do  menor  que  participou  do  fato;  Que  a
testemunha não sabe dizer as participações dos dois
irmãos, Dankerllen e Davikelly; Que o depoente não se
recorda  o  que  os  irmãos  alegaram  ao  serem
abordados e conduzidos para a delegacia; Que os dois
irmãos mostraram à testemunha onde o menor residia
e  outra  residência,  onde  estaria  a  arma  de  fogo
utilizada no crime; Que o depoente não se recorda se
os irmãos confessaram a pratica delitiva no momento
da prisão; Que não sabe dizer se a iniciativa do delito
foi  do menor.  -  Jorge Januário da Silva,  em juízo,
16:36/24:42  do  arquivo  “Dankerllem  de  Oliveira
Carneiro  e  outros  -  Inst.  CD 01.wmv”,  constante  na
mídia de fl. 91.

Que a testemunha participou da ocorrência narrada na
inicial  acusatória;  Que  os  policiais  receberam  a
informação  de  que  havia  acontecido  um  roubo  no
bairro do Catolé; Que, chegando ao local, entraram em
contato  com  as  vítimas,  que  forneceram  dados  do
veículo utilizado no delito, como o modelo, um gol, a
cor,  verde, e a placa; Que os ofendidos descreveram
ainda os bens roubados; Que a partir da placa, pelo
sistema Infoseg, os policiais chegaram até o endereço
onde se encontrava o veículo indicado; Que no local
também  se  encontrava  um  dos  suspeitos,  que  não
ofereceu  resistência  à  abordagem policial;  Que logo
encontraram  um  dos  celulares  roubados;  Que  daí
foram até outra residência, também no bairro do Monte
Santo,  onde  prenderam dois  irmãos  e  apreenderam
outro celular roubado; Que se dirigiram, então, até a
casa  do  menor,  onde  localizaram  a  bolsa  roubada;
Que, por fim, foram até uma casa onde os suspeitos
haviam guardado a arma; Que esta casa não pertencia
a nenhum dos suspeitos; Que, segundo os acusados,
nesta  casa  residia  um  rapaz  que  trabalhava  de
mototaxi  e  era  o  proprietário  da  arma,  mas,  no
momento da prisão, não havia ninguém no local; Que
os bens roubados foram recuperados e reconhecidos
pelas  vítimas;  Que  a  testemunha  acredita  que  as
vítimas  estavam  com  medo  de  fazer  o
reconhecimento; Que o carro também foi reconhecido;
Que o carro pertencia ao genitor do primeiro que foi
preso, o Walisson; Que a partir dele foram localizados
os demais suspeitos; Que a testemunha não conhecia
os suspeitos; Que o depoente participou da prisão dos
irmãos;  Que  em  princípio  os  irmãos  negaram  a
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participação  no  delito,  mas,  como  o  coacusado
Walisson já estava no interior  da viatura, e afirmava
categoricamente que todos estavam juntos na ação,
os  irmãos  acabaram  confessando  que  estavam
presentes no momento do delito;  Que eles disseram
que apenas estavam dando uma volta no carro; Que
Walisson  afirmou que  os  irmãos  estavam dentro  do
carro;  Que  o  depoente  não  se recorda se Walisson
descreveu a  participação  dos irmãos no  delito;  Que
foram os irmãos que indicaram a casa do menor e o
local  onde a arma estava guardada;  Que os irmãos
não reagiram à prisão e ajudaram a polícia a encontrar
o  menor,  os  pertences  que  ainda  não  haviam  sido
localizados  e  a  arma  do  crime;  Que  os  irmãos
reconheceram que  estavam dentro  do  carro,  mas  o
depoente não sabe dizer o papel de cada um no crime;
Que na delegacia os acusados deram várias versões
para os fatos; Que, depois de um tempo, eles tentaram
atribuir toda a culpa ao de menor; Que a testemunha
não  soube  se  a  iniciativa  do  crime  foi  do  menor.  -
Edson Joaquim de Lira Júnior, em juízo, 24:43/30:39
do arquivo “Dankerllem de Oliveira Carneiro e outros -
Inst. CD 01.wmv”, constante na mídia de fl. 91.

Todavia, não se pode olvidar que o encontro dos bens subtraídos

das  vítimas  na  residência  de  cada  um dos  acusados  não  se  confirma por

qualquer outro elemento de prova, que não a própria versão apresentada pelos

policiais que participaram das diligências.

O órgão acusador não cuidou de agregar ao caderno processual

elementos de confirmação dessas apreensões, o que poderia ter sido feito, por

exemplo,  mediante  o  chamamento  a  juízo  dos  genitores  dos  acusados,  os

quais  se  encontravam  presentes  no  momento  da  realização  da  busca  e

apreensão nas casa dos réus.

Sequer o menor que supostamente executara a ação foi ouvido,

nem mesmo na central de polícia, apesar de, segundo uma das vítimas, ter

sido apreendido na mesma ocasião em que os réus foram presos em flagrante.

Por outro lado, os denunciados alegam que se encontravam no
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interior do veículo porque haviam combinado de sair para lanchar. No caminho,

porém, o menor pediu para o acusado Walisson parasse, o que, depois de uma

certa  resistência  por  parte  do  motorista,  veio  a  ser  feito.  Nesse  momento,

segundo Walisson, o menor já havia lhe mostrado a arma, o que o deixou

temeroso.

Ainda segundo os acusados, o menor saiu do carro, abordou os

ofendidos,  subtraindo-lhe os bens que portavam e, logo em seguida, voltou

para o interior  do automóvel,  já  na posse dos pertences das vítimas.  Após

perceberem  do  que  se  tratava,  os  réus  desistiram  de  lanchar,  tendo  o

motorista, Walisson, conduzido os demais para suas respectivas residências

para, então, voltar para sua casa.

Eis as suas palavras, prestadas ainda na esfera policial:

O acusado encontrava-se, por volta das 22:30 hopras,
na praça do Rosário, na companhia de Walisson, seu
irmão Davikelly e o menor A.;  Que resolveram fazer
um lanche  e  se  dirigiram ao  Portuga,  localizado  no
bairro do Catolé; Que, ao passarem por um casal que
conversava  numa  calçada,  o  menor  A.  pediu  para
parar  o  carro  e  apontou  uma arma revólver  para  o
casal anunciando assalto; Que o menor subtraiu das
vítimas  uma  bolsa;  Que,  após  o  assalto,  o  menor
retornou para o carro; Que o acusado ficou assustado,
mas  ninguém  no  carro  tomou  as  providências  de
devolverem  os  objetos  às  vítimas;  [...].  -  acusado
Dankerllen de Oliveira Carneiro, na delegacia, fl. 10.

Que, no dia 15/04/2013, pelas 22:30 horas, o acusado
encontrava-se  no  veículo  GOL prata  em companhia
Dankerllen,  Davikelly  e  o  menor  A.  B.;  Que  todos
resolveram  fazer  um  lanche;  Que  ao  chegarem  no
bairro  do  Catolé,  presenciaram  dois  rapazes
conversando e uma mulher;  Que, de uma hora para
outra o menor pediu para o presente acusado parar o
veículo, e, então, o menor desceu com um revólver e
fora de encontro ao pessoal que estava conversando e
anunciou  o  assalto;  Que,  após  o  assalto,  o  menor
retornou  para  o  interior  do  carro  e  continuaram  a
viagem até  a  lanchonete;  Que  o  menor  pegou  dois
celulares  e  uma bolsa;  Que,  em detrimento  disso  o
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presente acusado tomou destino para sua casa, antes
deixou  todos  os  supra  nominados  nas  suas
residências; Que o acusado afirma que não mandou
devolver  os  objetos  roubados  com  medo  do  menor
matá-lo; Que o menor mora perto do acusado e nunca
praticou  ato  semelhante  ao  que  aconteceu;  Que  o
menor  deixou  os  celulares  dentro  do  carro,  mas  o
acusado  não  sabia  disso;  Que,  estando  me  casa,
chega um policial militar chamando o acusado, e então
o pai deste sai para atender o policial;; Que, minutos
depois, o acusado sai também e o policial o conduz
para examinar o veículo do presente acusado, sendo
encontrado  dois  celulares  das  vítimas  e  uma  bolsa
pequena;  Que  o  acusado  falou  para  o  policial  que
realmente  aqueles  objetos  haviam  sido  produtos  de
assalto, então levou os policiais à demais pessoas no
assalto e todas, inclusive o menor, foram conduzidos a
esta  central  de  polícia.  -  réu  Walisson  Moura
Barbosa, na delegacia, fls. 10/11.

Que o  acusado encontrava-se,  por  volta  das 22:30
horas,  na  praça  da  Igreja  do  Rosário,  como  era
costumas,  em companhia do menor  A.,  Dankerllen  ,
irmão do presente acusado, e Walisson; Que, então,
os quatro  resolveram lanchar;  Que tomaram destino
para o bairro do Catolé, pelo mesmo caminho, havia
um casal conversando, o menor A. pediu para que o
Walisson  parasse  o  carro;  Que  Walisson  parou  o
carro,  o menor  desceu apontando a arma, anunciou
assalto, aonde este subtraiu das vítimas dois celulares
e uma bolsa de mulher; Que o acusado questionou a
ação  do  menor  mas  foram  embora  levando  os
produtos do furto; Que os produtos do roubo ficaram
no veículo de Walisson e a bolsa, o menor levou para
sua casa; Que, horas depois, a polícia militar chegou
com Walisson, chega na sua casa e, ao ser abordado,
relatou o mesmo fato; Que mostrou ao policial a casa
do menor e aonde a arma havia sido guardada, isto é,
numa  casa  de  um  amigo  do  menor.  -  acusado
Davikelly  de  Oliveira  Carneiro,  na  delegacia,  fls.
11/12.

Ao serem ouvidos em juízo, confirmaram, sem maiores atropelos,

a versão anteriormente dada:

Que não é verdadeira a acusação que recai sobre a
sua pessoa; Que a pessoa que praticou o fato foi A., o
de menor; Que, no dia 15/04/2013, o acusado havia
ido até a praça do Rosário,  como de costume; Que
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não  conhecia  as  vítimas  nem  as  testemunhas  de
acusação; Que conhece Walisson, é seu colega; Que
Danikelly é seu irmão; Que, estando na referida praça,
resolveram  ir  lanchar;  Que,  além  do  réu,  foram
também o seu irmão,  Walisson  e  o  menor,  A.;  Que
estavam  todos  no  mesmo  carro,  pertencente  a
Walisson;  Que  Walisson  dirigia,  o  menor  estava  no
banco da frente e os irmãos, no banco de trás; Que no
percurso até o Portuga Lanches, o menor pediu para
parar; Que, quando Walisson parou o veículo, o menor
desceu e abordou a vítima; Que o menor, então, voltou
para o carro com um bolsa; Que o acusado não sabe
dizer o que continha nessa bolsa; Que o réu indagou
ao menor sobre o que havia acontecido, mas, como
ele estava armado, ficou com medo; Que o menor não
chegou a apontar a arma, diretamente, na direção do
acusado. Que o réu não tinha costume de andar na
companhia do menor; Que o menor era só conhecido;
Que tem conhecimento de que foram encontrados 2
(dois) celulares na casa do correu Walisson; Que na
residência do interrogando e seu irmão foi encontrado
apenas 1 (um) celular, pertencente aos irmãos; Que os
policiais levaram esse celular, mas, atualmente, ele se
encontra no poder do interrogando; Que, das vítimas,
nada  foi  encontrado  em sua  casa;  Que  a  bolsa  da
vítima foi encontrada na casa do menor; Que a arma
foi  apreendida  na  casa  de  um  outro  rapaz;  Que  o
interrogando presenciou o local em que o menor havia
deixado a  arma e  indicou  à  polícia  esse local;  Que
depois que o menor deixou a arma nessa casa, voltou
para o carro;  Que nesse momento o interrogando e
seu irmão desceram do veículo e seguiram a pé; Que,
mesmo  estando  o  menor  desarmado,  os  irmãos
tiveram  medo  de  enfrentá-lo;  Que  o  menor,
desarmado, entrou no carro e seguiu com Walisson;
Que o local onde a arma foi deixada era perto da casa
dos irmãos, então eles seguiram para casa a pé; Que
foi  o  interrogando  quem informou  à  polícia  sobre  o
local  em  que  a  arma  se  encontrava;  Que  nem  o
interrogando,  nem seu irmão,  nem Walisson tiveram
envolvimento com o delito; Que conhece o menor da
região;  Que  o  acusado  não  sabe  se  ele  era
acostumado a praticar crimes; Que o réu acredita que
Walisson conhecia o menor, mas não sabe se eram
amigos próximos; Que o acusado reafirma que o único
bem encontrado na sua residência foi um celular que
pertence  ao  interrogando  e,  inclusive,  encontra-se
consigo; Que não viu a arma antes de o menor utilizá-
la no assalto; Que o veículo não entrou na contra-mão
da  via;  Que  se  tratava  do  caminho  normal  para  a
lanchonete;  Que  Walisson  parou  o  carro  porque  o
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menor  pediu;  Que  o  menor  foi  logo  abordando  as
vítimas,  de  modo  que  o  interrogando,  seu  irmão  e
Walisson ficaram sem reação; Que o interrogando viu
quando  o  menor  abordou  as  vítimas;  Que o  menor
simplesmente pediu para parar o carro; Que o celular
Nokia,  encontrado  na  casa  do  interrogando  e  seu
irmão, encontra-se com os irmãos; Que os pertences
dos ofendidos estavam no carro de Walisson; Que o
celular Nokia preto pertence ao irmão do interrogando
e se encontra  com ele;  Que o  interrogando  não se
recorda o modelo do celular Nokia preto, mas reafirma
que o aparelho que foi encontrado na casa dos irmãos
se encontram com eles; Que o interrogando disse ao
policial tudo o que acabou de ser dito nesta audiência;
Que,  mesmo  tendo  afirmado  ser  seu  o  celular
encontrado em sua casa, o policial levou o aparelho
para  a  delegacia.  -  réu  Dankerllen  de  Oliveira
Carneiro,  em  juízo,  43:44/55:04  do  arquivo
“Dankerllem de Oliveira Carneiro e outros - Inst.  CD
01.wmv”, constante na mídia de fl. 91.

Que não é verdadeira a acusação; Que o interrogando
estava presente no momento dos fatos e quem saiu do
carro  foi  o  menor  A.  B.;  Que  no  dia  15/04/2013,  o
interrogando estava na praça do Rosário e combinou
para  sair  para  lanchar,  como  era  de  praxe;  Que  o
interrogando sequer sabia que A. era de menor, pois o
contato que tinha com ele era apenas no colégio; Que
no caminho para a lanchonete, poucas quadras antes
de  chegar  ao  destino,  o  menor  pediu  para  que
Walisson, que estava dirigindo, parasse o carro; Que
Walisson  ainda  perguntou  para  que  o  menor  queria
que parasse, mas o menor não respondeu;  Que, no
carro,  estavam  Walisson,  na  direção,  o  menor  no
banco da frente do passageiro e o interrogando e seu
irmão no banco de trás; Que menor saiu do veículo,
fez uma ação rápida com as vítimas, uma menina e
um rapaz, e voltou para o carro, portando uma bolsa e
cobrindo uma arma, que estava sob o casaco; Que o
interrogando  ainda  indagou  sobre  o  que  o  menor
estava fazendo, mas ele disse que não era nada; Que
os jovens  decidiram,  então,  voltar  para  suas  casas;
Que Walisson, então, deixou o menor próximo à casa
dele, menor, e, depois, deixou os irmãos na residência
deles;  Que,  já  em  sua  casa,  os  irmãos  foram
abordados pela polícia; Que o menor saltou do veículo
com a mochila; Que a casa do menor e a residência
dos  irmãos  são  próximas,  cerca  de  uma  quadra
depois; Que, depois de deixar todos em seus casas,
Walisson  foi  embora;  Que  o  interrogando  não
presenciou se o menor retornou ao carro de Walisson;
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Que o menor sempre pedia para ficar na casa de um
pessoal  em  neste  dia  não  foi  diferente;  Que  o
interrogando não chegou a ver o menor ingressando
nessa  casa,  pois  saíra  rápido;  Que  os  2  (dois)
celulares  foram  encontrados  na  casa  de  Walisson;
Que o interrogando não sabe se o menor entregou a
Walisson  esses  objetos;  Que  todos  estavam  com
medo do menor,  pois  ele era alguém desconhecido;
Que  os  celulares  estavam  dentro  do  carro,  na
residência de Walisson; Que os policiais apreenderam
um celular na casa do interrogando e seu irmão, mas
tratava-se  do  aparelho  pertencente  ao  interrogando,
que, inclusive, está o portando neste momento; Que
este  aparelho  é  o  Nokia  E73,  de  cor  preta;  Que  o
próprio  Walisson  afirma  que  os  aparelhos  foram
encontrados dentro do veículo dele; Que os policiais
levaram o celular  do  interrogando  porque  pensaram
que se tratava do aparelho da vítima,  mas não era;
Que não tem conhecimento de que um celular igual ao
seu  foi  entregue  à  vítima  na  delegacia;  Que  o
interrogando informou para a polícia o local em que o
menor  havia  sido  deixado  por  Walisson,  afirmando
que,  se  a  arma não  estivesse  ali,  poderia  estar  na
residência do menor; Que o interrogando reafirma que
não  viu  se  o  menor  voltou  ao  veículo;  Que
permaneceram  no  veículo  somente  até  a  próxima
esquina, ocasião em que ambos os irmãos saltaram e
foram até a sua residência. - réu Davikelly de Oliveira
Carneiro,  em  juízo,  55:05/01:03:35  do  arquivo
“Dankerllem de Oliveira Carneiro e outros - Inst.  CD
01.wmv”, constante na mídia de fl. 91.

Que não é verdadeira a acusação; Que a pessoa que
praticou o fato foi A., o de menor; Que no momento do
crime o acusado estava em casa; Que, pouco antes,
estava nas imediações na Praça do Rosário; Que .não
conhecia as vítimas. Que é amigo de Davikelly;  Que
não  conhecia  o  menor,  apenas  já  o  tinha  visto  no
colégio;  Que  o  menor  era  amigo  de  Davikelly,  pois
eram  do  mesmo  grupo  de  dança;  Que  no  dia  dos
fatos, saíram o interrogando, os irmãos e o menor para
lanchar;  Que  foi  o  interrogando  quem  convidou  os
irmãos para irem à lanchonete; Que o menor quis ir
também, o que foi  aceito pelo interrogando;  Que no
caminho para a lanchonete, o menor pediu para parar
o carro; Que o interrogando inicialmente disse que não
ia  parar,  mas  o  menor  lhe  mostrou  a  arma,  ainda
dentro do carro, e, então, o interrogando parou; Que o
menor, então, desceu do veículo e praticou a infração;
Que não foi embora por medo de o menor ir até a sua
casa; Que, então, o interrogando deixou o menor perto
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da  casa  do  Frank,  deixou  os  irmãos  na  residência
deles  e  foi  embora  para  a  sua  casa;  Que nada  foi
encontrado no veículo do interrogando; Que a polícia
encontrou um celular na casa dos irmãos; Que esse
aparelho de telefone era do interrogando e ele havia
vendido para Davikelly; Que não tem conhecimento se
as vítimas receberam os objetos roubados; Que não
sabe dizer  onde  a  polícia  encontrou  os  objetos  das
vítimas;  Que o  interrogando  viu  que  o  menor  havia
subtraído  uma  bolsa;  Que,  quando  o  menor  foi
embora,  levou a bolsa consigo;  Que confirma que o
gol  era  de  sua  propriedade;  Que  a  rua  em  que  o
interrogando parou o carro, no momento do crime, era
mão e  contra-mão;  Que não  estava na  contra-mão;
Que  não  sabe  dizer  quantas  vítimas  foram.  -  réu
Walisson  Moura  Barbosa,  em  juízo,
01:03:36/01:09:18 do arquivo “Dankerllem de Oliveira
Carneiro  e  outros  -  Inst.  CD 01.wmv”,  constante  na
mídia de fl. 91.

Suas  palavras  ainda  foram  corroboradas  pelas  testemunhas

arroladas pela defesa, como se pode ler a seguir:

Que a testemunha tomou conhecimento das prisões
dos acusados; Que a testemunha é amiga dos irmãos
e de Walisson; Que a testemunha não sabe o motivo
da prisão; Que a testemunha não entendeu o porquê
da prisão, pois os acusados são meninos muito bons,
frequentam  igreja,  trabalham  e  serviram  ao  quartel.
Que, no dia dos fato, a testemunha estava junto com
os irmãos conversando no bairro da Prata; Que havia
cerca de 15 (quinze)  jovens no local;  Que Walisson
chegou e os irmãos decidiram ir lanchar com ele; Que
a testemunha foi convidada a ir com eles, mas recusou
porque tem uma filha de 4 (quatro) anos de idade; Que
saíram juntos Dankerllen, Davikelly,  Walisson e A.,  o
menor; Que a testemunha não sabe o que aconteceu
a  partir  de  então;  Que  a  depoente  ficou  sabendo
acerca  da  prisão  dos  acusados  depois;  Que  os
acusados  disseram à  testemunha que  foram presos
pelo “157”, mas a depoente não sabe do que se trata;
Que  em  momento  algum  os  acusados  afirmaram
terem participado do crime; Que eles asseguraram que
o  autor  do  fato  foi  o  menor;  Que  a  testemunha
conhece  muito  o  genitor  dos  irmãos  Dankerllen  e
Davikelly  e  todos  afirmaram  que  o  menor  foi  o
responsável e que eles ficaram com muito medo  e,
por  isso,  estavam  esperando  o  pai  acordar  para
tomarem alguma  providência,  mas  a  polícia  chegou
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antes; Que os acusados disseram à testemunha que a
única reação deles foi ir  para casa, para aguardar e
falar com  pai dos irmãos, pois ele é policial; Que na
casa dos irmãos não foi  encontrado nenhum objeto;
Que o celular encontrado na casa dos irmãos pertence
à Davikelly, e a testemunha viu esse aparelho no dia
dos fatos com o acusado Davikelly; Que se tratava de
um  celular  preto;  Que  no  dia  dos  fatos  os  jovens
saíram  no  carro  de  Walisson  apenas  para  lanchar;
Que a testemunha .nunca ouviu falar de envolvimento
dos  acusados  com  crimes.  -  Marytza  Guedes
Monteiro  de  Azevedo,  em  juízo,  30:40/35:17  do
arquivo  “Dankerllem  de  Oliveira  Carneiro  e  outros  -
Inst. CD 01.wmv”, constante na mídia de fl. 91.

Que  a  testemunha  soube  da  prisão  do  acusado
Walisson,  mas  só  soube  do  motivo  no  dia
subsequente;  Que  a  testemunha ficou sabendo  que
Walisson havia saído para lanchar com uns amigos,
dentre eles um menor,  o qual  pediu para fazer uma
parada e aconteceu o fato; Que a “parada” era para
parar  o  carro;  Que  era  costume o  acusado  sair  do
Colégio Estadual da Prata para lanchar com amigos;
Que soube  que,  quando  o  menor  pediu  para  parar,
Walisson  achou  estranho  porque  eles  sempre  iam
direto para a lanchonete e, de lá, o acusado deixava
todos em suas casa e voltava para a sua residência;
Que se encontravam no carro o acusado, o de menor
e mais duas pessoas; Que eram 4 (quatro) pessoas;
Que a testemunha não sabe de nenhum outro fato que
venha a desabonar a conduta do réu; Que Walisson
trabalha,  estuda  e  faz  curso;  Que,  no  momento,  o
acusado estuda no Colégio Estadual  da Prata e faz
curso  de  mecânica  de  moto;  Que  todos  gostam do
acusado no bairro onde ele mora; Que  . - Rodrigo de
Sousa  Silva,  em  juízo,  35:18/38:38  do  arquivo
“Dankerllem de Oliveira Carneiro e outros - Inst.  CD
01.wmv”, constante na mídia de fl. 91.

Que conhece Walisson há cerca de 20 (vinte) anos;
Que a testemunha não sabe de nenhum outro fato que
venha a desabonar a conduta do réu; Que Walisson
trabalha e estuda; Que soube, por amigos, a respeito
do que aconteceu; Que soube que no dia 15/04/2013 o
acusado saiu do colégio com uns amigos para lanchar;
Que, neste dia, o acusado parou o carro por ordem do
menor;  Que a iniciativa foi  do menor.  -  .  Diego dos
Santos, em juízo, 38:38/40:47 do arquivo “Dankerllem
de  Oliveira  Carneiro  e  outros  -  Inst.  CD  01.wmv”,
constante na mídia de fl. 91.
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Que  conhece  Walisson  há  bastante  tempo;  Que  a
testemunha foi sua vizinha, durante a infância; Que a
testemunha passou muito tempo sem ver o acusado,
mas conhece a família há muito tempo, cerca de 20
(vinte) anos; Que a testemunha não sabe de nenhum
outro fato que venha a desabonar a conduta do réu;
Que o réu trabalha em uma oficina mecânica, faz um
curso  à  noite  e  estuda;  Que  Walisson,  como  todo
jovem que a testemunha conhece, tinha o costume de
sair do colégio para lanchar; Que a informação que a
testemunha  teve  foi  de  que,  no  dia  15/04/2013,  o
acusado  havia  saído  para  lanchar;  Que,  depois,  a
depoente  ouviu  falar  sobre  os  fatos  narrados  na
denúncia,  mas  que  a  iniciativa  havia  sido  de  um
menor; Que a testemunha ficou sabendo também que
o menor confessou ser o culpado, que havia obrigado
Walisson a para o carro. -  Juliana Soares da Silva,
em  juízo,  40:48/43:43  do  arquivo  “Dankerllem  de
Oliveira  Carneiro  e  outros  -  Inst.  CD  01.wmv”,
constante na mídia de fl. 91.

Como se vê, após analisadas todas as provas contidas nos autos,

apenas  caminham  na  direção  da  versão  esposada  na  denúncia  os

depoimentos dos policiais, que sustentam ter sido localizados, na casa de cada

um dos ora recorridos, alguns dos objetos roubados.

Trata-se, porém, conforme já frisado, de prova isolada nos autos,

que não se mostra suficiente para embasar um édito condenatório, ainda mais

quando  se  observa  que  as  alegações  da  defesa  encontram  respaldo  em

elementos trazidos ao processo.

Por tudo isso, tenho que o conjunto probatório colhido no presente

feito não tem o condão de atribuir certeiramente aos ora apelantes a autoria

delitiva, tampouco a participação, nos crimes narrados na inicial acusatória.

Inviável, assim, o juízo condenatório pelo delito de roubo sem a

existência de prova robusta. Em doutrina, é firme o entendimento no sentido de

que  um  decreto  condenatório  somente  é  possível  diante  de  um  juízo  de

certeza.  Para Heleno Cláudio Fragoso:

Desembargador João Benedito da Silva
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[…]  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.
(In Jurisprudência Criminal, 3ª ed., 2º vol. p. 807).

Luigi Ferrajoli também discorre sobre o tema, in verbis:

(...) Se a jurisdição é a atividade necessária para obter
a prova de que um sujeito cometeu um crime, desde
que tal prova não tenha sido encontrada mediante um
juízo  regular,  nenhum  delito  pode  ser  considerado
cometido e nenhum sujeito pode ser reputado culpado
nem submetido a pena. Sendo assim, o princípio de
submissão  à  jurisdição  –  exigindo,  em  sentido  lato,
que  não  haja  culpa  sem  juízo  (axioma  A7),  e,  em
sentido estrito, que não haja juízo sem que a acusação
se sujeite à prova e à refutação (Tese T63) – postula a
presunção  de  inocência  do  imputado  até  prova
contrária  decretada  pela  sentença  definitiva  de
condenação. Trata-se, como afirmou Luigi Lucchini, de
um  corolário  lógico  do  fim  racional  consignado  ao
processo e também a “primeira e fundamental garantia
que o procedimento assegura ao cidadão: presunção
juris, como sói dizer-se, isto é, até prova contrária. A
culpa, e não a inocência, deve ser demonstrada, e é a
prova da culpa – ao invés da de inocência, presumida
desde  o  início  –  que  forma  o  objeto  do  juízo.(...)
[FERRAJOLI,  Luigi.  Direito  e  Razão:  Teoria  do
Garantismo Penal. São Paulo, RT, 2002, p. 441.]

Não se pode olvidar que no processo criminal vigora o princípio

segundo o qual  o  decreto condenatório  tem que estar  alicerçado em prova

clara, positiva e indiscutível, não bastando a alta probabilidade acerca do delito

e de sua autoria. Persistindo a dúvida, mínima que seja, impõe-se a absolvição,

pois a inocência é presumida até que se demonstre o contrário. Desta forma,

basta que a acusação não produza provas capazes de infundir a certeza moral

no espírito do julgador para que se decrete a absolvição do envolvido. 

É farta a jurisprudência nesse sentido:

Uma  sentença  condenatória  não  pode  ser  baseada

Desembargador João Benedito da Silva
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única e exclusivamente em indícios. A prova nebulosa,
contraditória e geradora de dúvida quanto à autoria do
delito não tem o condão de autorizar a condenação do
réu não confesso, vez que ela não conduz a um juízo
de certeza.  A autoria  pelo  apelante  sinalizada como
mera  possibilidade  não  é  bastante  para  ensejar  a
condenação criminal, por exigir esta a certeza plena.
Como afirmou Carrara, 'a prova, para condenar, deve
ser certa como a lógica e exata como a matemática'.
Nesse  sentido,  JTACRESP  42/323.  O  Estado  que
reprime o delito é o mesmo que garante a liberdade. O
Estado  de  Direito  é  incompatível  com  a  fórmula
totalitária.  Nele  prevalece  o  império  do  direito  que
assegura  a  aplicação  da  máxima  in  dubio  pro  reo.
[TJMG – Processo n.1.0000 00268370-4/000(1),  Rel.
Des. Tibagy Salles. Pub. 20/09/2002.] 

APELAÇÃO  CRIMINAL.  FURTO.  INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.  IN DUBIO PRO REO.  ABSOLVIÇÃO
MANTIDA.  APELO  MINISTERIAL  DESPROVIDO.
Conjunto probatório frágil e insuficiente para derrubar
a  presunção  de  inocência  e  embasar  um  juízo
condenatório.  Caberia  ao  Ministério  Público,  como
autor da ação penal, no desempenho de suas funções,
comprovar o fato e a autoria do delito e, em seu mister,
não logrou êxito. Na ausência de outros elementos de
prova  e  demais  indicativos  de  autoria,  impera  a
absolvição, com fundamento no princípio in dubio pro
reo.  À  unanimidade  negaram  provimento  ao  apelo
ministerial.  [TJRS. Apelação Crime Nº 70030950703,
Relator:  Mario  Rocha  Lopes  Filho.  Julgado  em
30/07/2009.]  

APELAÇÃO  CRIMINAL.  FURTO.  PROVA  DA
AUTORIA.  PROVA  INSUFICIENTE.  AUSÊNCIA  DE
PROVA ROBUSTA.  ABSOLVIÇÃO. A prova carreada
aos autos é frágil para o decreto condenatório, diante
da  ausência  de  testemunha  que  tivesse  visto  o
acusado  subtraíndo  efetivamente  a  res  furtiva,
havendo  contradições  sérias  entre  as  testemunhas
sobre a situação em que o acusado teria sido flagrado
na  posse  da  res.  Em  não  havendo  qualquer  outro
indicativo de autoria,  fundado na prova judicializada,
impera a absolvição, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo. A presença de antecedentes criminais
em  crimes  da  mesma  espécie  não  autorizam  o
veredicto  condenatório.  Negaram  provimento.
Unânime.  [TJRS.  Apelação  Crime  Nº  70030187231,
Relator:  Mario  Rocha  Lopes  Filho.  Julgado  em
09/07/2009.]

Desembargador João Benedito da Silva
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FURTO  QUALIFICADO  -  CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL - RETRATAÇÃO - MERO JUÍZO DE
PROBABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE. O mero juízo
de  probabilidade  derivado  da  confissão  extrajudicial
retratada  e  de  boatos  acerca  da  ação  do  réu,  sem
qualquer outro elemento de prova a dar sustentação
àquela  versão,  mesmo  que  partida  de  criminosos
habituais,  não  se  compraz  com  pretensão
condenatória, mormente no novo contexto do art. 155
do Código de Processo Penal,  com a redação dada
pela Lei Federal 11.690/08, que não admite fundar a
decisão  exclusivamente  em  elementos  informativos
colhidos na investigação. Recurso não provido. [TJMG
– APELAÇÃO CRIMINAL N° 1.0525.02.006376–0/001
– Comarca de Pouso Alegre – Rel. Des. Judimar Biber,
j. 27/01/2009, pub: 06/02/2009.]

PENAL - ESTELIONATO - SUBTRAÇÃO E USO DE
FOLHAS  DE  CHEQUE  -  PALAVRA DA VÍTIMA NA
FASE INQUISITORIAL - INEXISTÊNCIA DE PROVAS
JUDICIALMENTE PRODUZIDAS - INTELIGÊNCIA DO
ART.  155,  DO  CPP  -  ABSOLVIÇÃO  -  RECURSO
PROVIDO.  Embora  constitua  importantíssimo
procedimento  para  a  obtenção  de  elementos
indiciários de convicção, destinados a formar a opinio
delicti  ministerial,  o  inquérito  policial  não  oferece
elementos suficientemente seguros para autorizar um
juízo de condenação,  quando os fatos apurados em
seu bojo não encontram o respaldo de qualquer outro
elemento de prova colhido na fase judicial.  Recurso
provido.  Absolvição  decretada.  [TJMG  –  Apelação
Criminal  N°  1.0637.04.023076-4/001  –  Comarca  de
São  Lourenço,  Rel.  Des.  Hélcio  Valentim,  j.
28/04/2009, pub. 18/05/2009.]

Portanto, sendo o ônus da prova do Ministério Público e, não se

desincumbindo este de provar a autoria de modo satisfatório, não há como se

proferir  um  juízo  condenatório,  em  respeito  ao  princípio  constitucional  da

presunção da inocência.

Com  efeito,  na  ausência  de  prova  robusta  a  dar  suporte  ao

decreto condenatório, outro não pode ser a desfecho da presente ação penal,

que  não  a  absolvição,  com  fulcro  no  art.  386,  V,  do  CPP,  de  todos  os

acusados em relação a todos os crimes a eles imputados na denúncia.

Desembargador João Benedito da Silva
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Forte nessas razões,  NEGO PROVIMENTO ao presente recurso

de apelação criminal.

   É como voto.

    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.

Francisco Sagres Macedo Vieira, Procurador   de Justiça.

       Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça

do Estado da Paraíba, aos 28 (vinte e oito  ) dias do mês de abril do ano de

2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR
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