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APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  MAJORADO.
CONCURSOS DE PESSOAS E USO DE ARMA
DE  FOGO.  CONDENAÇÃO.  APELO
DEFENSIVO.  INSUFICIÊNCIA  PROBATÓRIA.
AUSÊNCIA  DE  UM  JUÍZO  DE  CERTEZA.
OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN  DUBIO  PRO  REO.  ABSOLVIÇÃO  QUE  SE
IMPÕE. PROVIMENTO.

A condenação deve basear-se em um cunho de
certeza, por isso compete ao magistrado sopesar
as  versões,  com discricionariedade  motivada,  e
acolher aquela que possua maior sustentáculo na
prova  dos  autos.  Havendo  dúvidas,  absolve-se,
em observância ao princípio do in dubio pro reo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da  Paraíba,  por  unanimidade, em  DAR  PROVIMENTO  AO  APELO  PARA
ABSOLVER O RÉU, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Criminal interposta por  Jeconias Gomes

Pereira (fl. 573) contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª vara da comarca

de Sousa/PB (fls. 560/568v), que o condenou a uma pena de 08 (oito) anos e

03 (três) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 145 (cento e
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quarenta e cinco) dias-multa, a razão de 1/30 do salário-mínimo,  pela prática

delituosa esculpida no art. 157, §2º, I e II do Código Penal.

Irresignado,  em  sede  de  razões  recursais  (fls.  578/583),  o

apelante sustenta não existir provas suficientes para a condenação, sendo a

absolvição medida que se impõe. 

Em contrarrazões,  fls.  584/586,  a  Promotoria  de Justiça pugna

pelo desprovimento do recurso.

O douto Procurador de Justiça, José Roseno Neto, opinou pelo

não provimento do apelo às fls. 398/401.

É o relatório.

     VOTO

O Representante do Ministério Público ofereceu denúncia em fade

de  Jeconias Gomes Pereira,  vulgo “Nego Lucindo”,  José Helio Batista de

Lima,  vulgo  “Vavá”,  e  Paulo  Almeida  Cesario,  vulgo  “Paulo  da  Padaria”,

dando-o como incurso nas penas no art. 157, §2º, I e II do Código Penal.

Consta  na  denúncia  que,  no  dia  16/04/2001,  durante  a

madrugada,  no  depósito  Minas  Gás de propriedade dos  Srs.  Augusto  José

Bastos de Sá e José Cirilo de Sá Junior, três indivíduos armas de revólveres,

renderam  o  vigilante,  amarrando-o,  e,  em  seguida,  após  quebrarem  várias

portas e derrubarem uma parede, levaram o cofre do depósito, onde continha a

quantia de R$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais).

Relata  a  exordial  acusatória  que,  no  decorrer  da  instrução

inquisitória e depoimentos de testemunhas, restou comprovado que, no dia do

fato delituoso, nas proximidades do depósito, dois veículos foram vistos, dando
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voltas ao redor do depósito, um Ford/Pampa, de cor cinza, 1992, 1.8, placas

HTX 0696-CE e um Ford/Corcel II LDO, 1980, placas CCE 2083-SP, aquele

sendo de propriedade do terceiro denunciado e este pertencente ao primeiro

acusado.

Narra a denúncia que, conforme depoimento do acusado Jeconias

Gomes  Pereira,  consta  que,  nos  dias  posteriores  ao  crime,  além  de  se

encontrar com o segundo denunciado José Helio Batista de Lima, verificou a

presença deste, constante, no galpão pertencente ao terceiro acusado Paulo

Almeida, local onde os dois carros, instrumentos do delito, foram guardados.

 Processado regularmente o feito, os acusados José Helio Batista

de Lima e Paulo Almeida Cezário foram condenados nas penas cominadas do

art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal (fls. 349/354 – volume II).

Com  relação  ao  réu  Jeconias  Gomes  Pereira (fl.  354),  na

sentença condenatória dos corréus, o magistrado a quo manteve a suspensão

processual e do prazo prescricional enquanto se aguardava a captura dele.

À  fl.  476,  o  magistrado  a  quo  chamando  o  feito  a  ordem,

constatou equívoco na sentença de fls. 349/354 vez que, nesta, foi mantida a

suspensão processual para o acusado Jeconias Gomes Pereira, sem que, no

entanto,  não houvesse sido decretada em momento  anterior.  Por  tal  razão,

tornou sem efeito todos os atos processuais ao citado réu, determinando sua

citação para apresentação de resposta à acusação nos termos do art. 396-A do

CPP.

Extirpada a possível  arguição de futura nulidade por prejuízo à

parte, o feito processou-se regularmente em relação ao denunciado Jeconias

Gomes Pereira. Concluída a instrução, o magistrado a quo julgou procedente a

pretensão punitiva e condenou o acusado em referência, nas penas do art. 157,

§2º, incisos I e II do Código Penal, a uma pena de 08 (oito) anos e 03 (três)
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meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 145 (cento e quarenta

e cinco) dias-multa, a razão de 1/30 do salário-mínimo (fls 560/568). 

Como visto, o apelante, em suas razões recursais, sustenta não

existirem provas suficientes para a condenação, pugnando pela absolvição.

Pois bem. Compulsando o encarte processual, verifica-se que o

vigilante,  Severino  Eufrásio  de  Andrade,  que trabalhava  no estabelecimento

comercial onde ocorreu o roubo, não reconheceu os envolvidos na empreitada

criminosa,  pois  estariam encapuzados e portando arma,  mas,  por  denúncia

anônima, foram apontados como autores do crime Vavá, Nego Neto e Chico de

Willians. 

Em juízo, o vigilante prestou as seguintes declarações:

“(…)  que  os  ladrões  levaram  um  cofre  com  R$
11.800,00,  um  revólver  calibre  38  e  um  telefone
celular;  que  o  depoente  ficou  com  a  cabeça  todo
tempo  para  baixo  e  não  deu  para  reconhecer  os
meliantes,  no  entanto  verificou  que  eles  estavam
encapuzados;  que  os  ladrões  utilizaram-se  de  um
chevete vermelho; (…) que foi recebido um telefonema
anônimo  dando  conta  de  que  o  roubo  havia  sido
praticado por Vavá, Nego Neto e Chico de Willians, no
entanto ouviu apenas estas afirmações (…).” (Severino
Eufrásio de Andrade – fl. 271 – vol II)

Reinquirida a testemunha, perante o juiz, ratificou o depoimento

prestado  à  fl.  271  e  afirmou que  não  ouviu  falar  sobre  o  envolvimento  do

Jeconias (Nego Lucindo)  (01:23/03:55 do arquivo Depoimento da testemunha

– Severino da Mídia acostada à fl. 513).

Os  proprietários  do  estabelecimento  comercial,  Augusto  José

Bastos de Sá e José Cirilo de Sá Junior, ao serem ouvidos na esfera judicial,

informaram acerca da denúncia anônima envolvendo Vavá, Nego Neto e Chico

de Willians no crime em disceptação, no entanto, não revelaram a participação
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do réu Jeconias Gomes Pereira na empreitada criminosa.

Em  juízo,  a  testemunha  Augusto  José  Bastos  de  Sá  assim

esclareceu:

“(…) que foi informado que o segundo acusado, Vavá,
morava  próximo  do  prédio  e  tinha  contato  com  o
primeiro acusado, Nego Lucindo, a quem lhe passava
informações;  (…)  que  o  depoente  recebeu  um
telefonema anônimo dando conta que os praticantes
do assalto tinham sido Vavá,  Nego Neto e Chico de
Williams; que presenciou o Nego Neto comprando gás
naquele  depósito  por  duas  vezes;  que  o  vigia
pernoitava  no  escritório;  que  recebeu  apenas  uma
ligação  anônima;  que  tem  conhecimento  de  que  na
casa de Vavá estacionava sempre um carro vermelho
e que os objetos foram retirados numa pampa azul,
não sabendo se este veículo era da propriedade do
terceiro acusado; que o vigia apenas ouviu o barulho
do veículo, não o avistou (...)” (Augusto José Bastos
de Sá – fls. 268/269 – vol II)

Em  novo  depoimento,  referida  testemunha  confirmou  o

depoimento prestado na esfera policial de fl. 12. Afirmou que recebeu ligações

anônimas apontando Vavá, Nego Neto e Chico de Williams como os autores do

crime. Asseverou que não conhece Nego Lucindo (Jeconias) e que o Nego

Neto comprava gás em seu estabelecimento. Informou que o Nego Neto já é

falecido.  Relatou,  ainda,  que não  viu  movimentação estranha  nos dias  que

antecederam  o  crime,  pois  a  casa  de  Vavá  que  ficava  em  frente  sempre

existiam pessoas circulando. (00:40/09:05 Test. do MP Augusto José Bastos de

Sá da mídia acostada à fl. 543)

No mesmo sentido, são as declarações da testemunha José Cirilo

de Sá Junior:

“(…) que o proprietário  do estabelecimento,  Augusto
José, recebeu um telefonema anônimo de que o prédio
havia sido arrombado por Vavá, Nego Neto e Chico de
Willians  e  posteriormente  tomou  conhecimento  da
participação  do  terceiro  acusado;  (…)  que  tem
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conhecimento  de  que  Vavá  mora  de  frente  ao
estabelecimento (…).”  (José Cirilo  de Sá Junior  – fl.
270 – vol II)

Reinquirida  a testemunha,  José  Cirilo  de  Sá  Junior,  em  juízo,

confirmou o depoimento prestado na esfera policial de fl. 13 e relatou que o

vigia, apesar não ter reconhecido os acusados, disse que seria em torno de

três  pessoas  os  envolvidos  e  que  fizeram uso  de  arma.  Informou  que  viu

circulando ao redor da empresa uma pampa cinza, mas são sabe identificar

quem estava no veículo citado. Disse que recebeu ligações anônimas apontado

Vavá,  Nego Neto e Chico de Williams como os autores do crime. Que não

conhece Nego Lucindo (Jeconias), nem foi ele foi apontado como envolvido no

crime. (00:48/09:32 Test. do MP José Cirilo de Sá Junior da mídia acostada à fl.

543)

Por sua vez, o acusado Jeconias Gomes Pereira, Nego Lucindo,

ao ser  interrogado,  negou a  acusação  contida  na  denúncia.  Afirmou  que o

suposto envolvimento dele no crime teria sido pelo fato de ser proprietário de

um corcel vermelho que estava emprestado a Paulo Almeida Cezario (Paulo da

padaria). (01:24/02:49 arquivo Interrogatório do réu Jeconias da mídia acostada

à fl. 513).

As testemunhas de defesa (fls.  509v/  510v),  ouvidas na esfera

judicial, desconhecem o envolvimento do acusado em práticas delitivas.

Da análise dos depoimentos das testemunhas e do interrogatório

do acusado produzidos em Juízo, não se verifica serem elas concludentes em

apontar o recorrente como um dos autores do roubo.

Nas  denúncias  anônimas  recebidas  pelo  proprietário  do

estabelecimento comercial,  onde ocorreu o assalto,  não constou o nome do

apelante. 

Além disso, não restou demonstrada a ligação entre o automóvel
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corcel vermelho, de propriedade do recorrente, e o roubo ocorrido. O vigilante

não viu qual veículo foi  utilizado no dia do crime, tomando conhecimento, a

posteriori, que teria sido um chevette vermelho. A testemunha José Cirilo de Sá

Junior,  por sua vez,  informou que viu circulando ao redor da empresa uma

pampa cinza.

Ora, confrontadas as provas colhidas nos autos, é fácil verificar a

incerteza acerca da autoria do delito.

É válido lembrar que,  no processo criminal  vigora um princípio

segundo o  qual,  para  alicerçar  um decreto  condenatório,  a  prova  deve  ser

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

e de sua autoria.

E persistindo a dúvida, mínima que seja, impõe-se a absolvição,

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

A propósito, anotamos respeitáveis julgados dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  DELITO  DE  ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.  NEGATIVA  DE  AUTORIA.
AUSÊNCIA  DE  RECONHECIMENTO  PELAS
VÍTIMAS.  FRAGILIDADE  PROBATÓRIA.  IN  DUBIO
PRO  REO.  ABSOLVIÇÃO  MANTIDA.  1.  Constatado
que  as  vítimas  não  puderam  reconhecer,  com
segurança,  os  autores  da  infração  penal,  sendo
bastante razoável a negativa de autoria trazida pelos
acusados, necessário seja mantida a sua absolvição,
pois  a  condenação  criminal  reclama  certeza.  2.  A
dúvida  quanto  à  participação  dos  agentes  em
alguns  dos  crimes  a  eles  imputados,  leva  à
absolvição  dos  acusados  por  estas  infrações
penais,  em  face  do  princípio  constitucional  da
presunção  de  inocência.  3.  Recurso  do  Ministério
Público  a  que  se  nega  provimento.  (TJMG;  APCR
1.0687.15.004745-8/001;  Relª  Desª  Beatriz  Pinheiro
Caires;  Julg.  23/03/2017;  DJEMG 03/04/2017)  (grifo
nosso)

PENAL.  ROUBO  MAJORADO  E  CORRUPÇÃO  DE
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MENORES.  ABSOLVIÇÃO.  IMPOSIÇÃO.
FRAGILIDADE  PROBATÓRIA.  É  de  se  invocar  a
prevalência da dúvida se a prova é frágil a embasar
um  Decreto  condenatório,  prevalecendo  o
brocardo  in  dubio  pro  reo. (TJMG;  APCR
1.0223.14.008185-0/001;  Rel.  Des.  Júlio  Cezar
Guttierrez;  Julg.  22/02/2017;  DJEMG  06/03/2017)
(grifo nosso)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS COM
ENVOLVIMENTO  DE  ADOLESCENTE  E  ROUBO
MAJORADO  POR  EMPREGO  DE  ARMA  E
CONCURSO  DE  AGENTE,  PRATICADOS  EM
CONCURSO  MATERIAL.  DEFESA  OBJETIVA
ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO
NO ARTIGO 33,  CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 POR
FRAGILIDADE  PROBATÓRIA.  Subsidiariamente,
requer a desclassificação para consumo pessoal e o
afastamento da causa de aumento elencada no artigo
40,  VI,  do  citado  diploma  normativo.  Autoria  e
Materialidade  duvidosas.  Dúvida  relevante  sobre  a
existência de relação entre o apelante e as drogas
apreendidas com seu comparsa. Recurso provido
para absolver o Réu do delito tipificado no artigo
art. 33, caput C.C. O artigo 40,VI da Lei nº 11.343/06,
nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP. (TJSP; APL
0007950-44.2014.8.26.0269;  Ac.  10148857;
Itapetininga;  Oitava  Câmara  Criminal  Extraordinária;
Rel. Des. Carlos Monnerat;  Julg. 07/02/2017; DJESP
14/02/2017) (grifo nosso)

Além  do  mais,  vale  registrar  que  o  Processo  Penal  Pátrio  se

baseia, também, no princípio da verdade real,  que sinaliza ao magistrado o

dever  de  buscar  a  realidade  material  envolvente  do  fato  delituoso,  sem se

prender a critérios apriorísticos.

Enfim,  conclui-se  que  os  indícios  reunidos  nos  autos  são

anêmicos, não ofertando segurança necessária à condenação de uma pessoa,

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

desincumbido este de provar a autoria, nada resta a não ser afastar o decreto

condenatório, em consonância com o princípio constitucional da presunção de

inocência e com o in dubio pro reo.

Desembargado João Benedito da Silva



Apelação Criminal nº 0000201-08.2017.815.0000

Forte em tais razões, dou provimento ao apelo para, reformando

a sentença (fls. 560/568), absolver o acusado Jeconias Gomes Pereira, vulgo

“Nego Lucindo), nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador

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

Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Benedito da Silva, relator,

Aluízio Bezerra Filho (Juiz convocado, com jurisdição limitada, para substituir o

Exmo. Des. Luiz Sílvio Ramalho Júnior), revisor, e Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Rodrigo Marques da

Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em

João Pessoa, 22 de agosto de 2017.

             Des. João Benedito da Silva
        RELATOR
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