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APELAÇÃO  CRIMINAL.  FURTO  QUALIFICADO.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.  Irresignação  ministerial.
Pretendida a condenação. Delação de corréu produzida
em  inquérito  policial.  Prova  não  judicializada.
Impossibilidade.  Autoria  duvidosa.  Ausência  de  prova
cabal  e  inequívoca.  In  dubio  pro  reo.  Absolvição
mantida. Recurso desprovido.

– A delação extrajudicial de corréu, órfã de subsídios
constantes no acervo probatório e não reproduzida em
juízo,  ausentes  contraditório  e  ampla  defesa,  não
constitui  prova  idônea  a  ensejar  a  condenação  do
acusado.

 –  Cediço  que os  elementos  produzidos  no inquérito
policial não podem sustentar uma condenação criminal,
sob  pena  de  violação  inequívoca  ao  devido  processo
legal.

–  Impõe-se a absolvição, com fulcro no art. 386, VII,
do Código de Processo Penal, quando as provas
coligidas aos autos mostram-se insuficientes para
atestar, livre de dúvidas, a conduta delituosa imputada
ao agente, não obstante reste cabal e inequivocamente
comprovada a materialidade delitiva.



Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO
APELO, em desarmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Perante  a  6a  Vara  da  Comarca  de  Sousa-PB,  a
representante  do  Ministério  Público  ofereceu  denúncia  contra  Luiz  Paulo
Almeida  Alves  e Luiz  Carlos  das  Chagas Saraiva,  qualificados  às  fl.  02/03,
dando-os como incursos nas sanções do art. 155, § 4°, incisos III e IV, do
Código Penal, pelos fatos assim narrados na peça acusatória de fls. 02/05:

"(...) Noticiam os autos do inquérito policial em anexo, que
os  denunciados  acima  qualificados,  subtraíram  o  veículo
GM/D20 Conquest, placa MYV 0090/PB, de propriedade da
vítima Francisco Nivaldo Marques, no dia 19 de dezembro de
2011, por volta das 11h3Omin, na Rua Boaventura Rocha,
nesta cidade, utilizando-se de uma chave mestra, tendo o
segundo  denunciado  conduzido  referido  veículo  para  o
Estado do Pará. De acordo com o depoimento prestado pela
vitima  (fl.  03),  a  mesma  dirigiu-se  até  a  oficina  onde
trabalha, localizada na Rua Boa Ventura Rocha, e estacionou
seu veículo próximo ao local, tomando o cuidado para deixar
as portas fechadas e travadas. Por volta das 11:30h quando
retornou ao local, percebeu que o veículo havia sido furtado.
(...)  Em  virtude  de  se  desconhecer  a  autoria  do  fato,
encaminhou-se o inquérito  para a Delegacia de Roubos e
Furtos  de  Veículos  de  João  Pessoa,  tomando-se
conhecimento  posteriormente  do  envolvimento  dos
denunciados  em  razão  do  depoimento  do  primeiro
denunciado  (fls.,  16/18)  prestado  perante  a  autoridade
policial  do  município  de  Pombal  que  investigava  furto  de
veículo  ocorrido  naquela  cidade.  De  acordo  com  o
depoimento do primeiro denunciado, este recebeu a quantia
de  R$  500,00  (quinhentos  reais)  para  ajudar  o  segundo
denunciado  na  empreitada  delituosa.  Dessa  forma,  se
deslocavam  em  um  veículo  Fiat  Uno,  pertencente  ao
primeiro denunciado, até o local onde deveriam praticar o
crime, para que dessa forma o segundo denunciado, após
subtrair  o  veículo  furtado,  pudesse  levá-lo  para  outros
locais.  Afirmou  ainda,  que  ambos  utilizavam  uma  chave
mestra  que  tem  a  capacidade  de  abrir  e  ligar  diversos
veículos. A tática da dupla para não ser descoberta consistia
em após subtrair  o veículo, trocar a placa do mesmo por
uma falsa, despistando as investigações policiais, sendo que
também  possuíam  um  documento  com  a  numeração  da
placa por eles trocada (...)”.



Denúncia recebida em 20/11/2012 (fl. 49). 

Não localizados para citação, foram os réus citados através
de edital (fls.84/85), todavia, não compareceram em juízo, situação que levou
à decretação de suas prisões preventivas, bem como a suspensão do feito, nos
termos do art. 366 do CPP (fl. 88).

Com a expedição de mandado de prisão em seu desfavor
Luiz  das  Chagas  Saraiva  (ou  Luiz  Carlos  das  Chagas  Saraiva)  constituiu
advogado, que peticionou requerendo a revogação da prisão preventiva (fls.
96/104). Tal pleito foi indeferido pelo magistrado primevo, que determinou a
citação do causídico para apresentar a defesa prévia, bem como determinou o
desmembramento  dos  autos  em  relação  ao  primeiro  denunciado  (fls.
110/111). 

O processo seguiu seus trâmites, até que, às fls. 144/147, o
douto juízo a quo prolatou sentença, julgando improcedente a denúncia para,
com amparo no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, absolver o réu
Luiz Carlos das Chagas Saraiva da imputação que lhe foi atribuída.

Não se conformando, o Ministério Público apelou (fl. 147v). 

Em suas razões recursais (fls. 174/176), o representante do
Parquet,  contestando  a  absolvição,  afirma  que  há  nos  autos  provas  que
confirmam a autoria e materialidade do crime de furto qualificado, requerendo
o provimento do recurso apelatório, para a consequente reforma da sentença
atacada, a fim de condenar o réu pela prática do delito capitulado no art. 155,
§ 4°, IV, do Código Penal. 

Às  fls.  179/181,  em  contrarrazões,  a  defesa  pugna  pela
manutenção da sentença absolutória. 

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer encartado às
fls. 187/190, opinou pelo provimento do recurso. 

É o relatório.
 
VOTO:  Exmo.  Des.  ARNÓBIO  ALVES  TEODÓSIO

(Relator)

Presentes os pressupostos e requisitos de admissibilidade,
notadamente, a tempestividade, conheço do apelo ministerial. 

Frise-se,  ab  initio,  que  não  foram  arguidas  preliminares,
nem tampouco vislumbro nulidade a ser declarada de ofício, razão pela qual
passo ao exame do mérito.

Pois bem. No caso sub examine, o representante do Parquet
com atribuições perante o Juízo da 6ª Vara da Comarca de Sousa, interpôs o



presente apelo, com razões expostas às fls. 174/176, pretendendo a reforma
da sentença absolutória proferida pelo MM. Juiz  Primevo, com a consequente
procedência da denúncia, a fim de condenar Luiz Carlos das Chagas Saraiva,
como incurso nas penas do art. 155, § 4º, IV, do CP, sob o pretexto, em suma,
de  que  existem  provas  autorizativas  de  um  decreto  condenatório,
especialmente,  a  delação  extrajudicial  do  codenunciado  Luiz  Paulo  Almeida
Alves.

A decisão atacada encontra-se acostada às fls. 144/147, sob
os seguintes fundamentos, in verbis:

"(…) Dito isso, entendo que a materialidade delitiva do crime
em  comento  encontra-se  devidamente  demonstrada  nos
autos, a partir do depoimento da vítima, a qual narrou como
se deu a subtração de seu veículo GM/D20 Conquest, placa
MYV 0090/PB  (vide  mídia  anexada  às  fls.,  133).  No  que
tange à autoria delitiva, entendo que assiste razão à defesa
do acusado, no sentido de que inexistem nos autos provas
concretas  de  ter  ele  cometido  a  infração  penal  acima
descrita.  É  que,  como  bem salientou  o  representante  do
Ministério Público, a única prova que serviria para incriminar
o  acusado  é  o  depoimento  do  correu  Luiz  Paulo  Almeida
Alves, prestado perante à Autoridade Policial, oportunidade
na  qual  afirmou  que  recebeu  a  quantia  de  R$  500,00
(quinhentos reais) para participar do delito, confessando que
ele e o acusado subtraíram a • D20 pertencente à vítima
(fls.,  21/23).  Entretanto,  tal  prova  não  é  suficiente  para
embasar um decreto condenatório, uma vez que é isolada
nos presentes.  (...)Desse modo,  percebe-se que o acervo
probatório colhido ao longo da instrução processual não é
robusto  o  suficiente  para  embasar  a  expedição  de  um
decreto  condenatório  em face  do  acusado,  uma  vez  que
pautar-se-ia,  unicamente,  nas  declarações  prestadas  pelo
acusado  Luiz  Paulo  Almeida  Alves,  ainda  na  fase
inquisitorial, o que é expressamente vedado pelo Código de
Processo penal, em seu art. 155 (...) Assim, entendo que
deve ser aplicado ao presente caso o princípio do in dubio
pro reo, pelo fato de não ser possível ter certeza de que o
acusado efetivamente praticou o crime a ele imputado (...)
Isto posto, por tudo mais que dos autos consta, com base
no  art.  386,  inciso  VII,  do  CPP,  julgo  improcedente  a
pretensão punitiva estatal, para absolver o réu LUIZ CARLOS
DAS CHAGAS SARAIVA das imputações feitas contra ele na
denúncia. (...)”.

Sem embargo, o apelante aduz que embora o feito tenha
sido desmembrado em relação ao acusado Luiz Paulo Almeida Alves, por este
não  ter  sido  encontrado  para  ser  citado,  as  suas  declarações  prestadas  à
autoridade  policial  (fls.  21/23),  somadas  ao  depoimento  da  testemunha
Raimunda da  Silva  Pereira  e  da  vítima  Francisco  Nivaldo  Marques,  trazem
provas  indiciárias  de  que  o  acusado  Luiz  Carlos  das  Chagas  Saraiva,  em
companhia do outro denunciado, foi o autor do furto qualificado. 



Nesse norte, alega que embora não se tenha provas diretas
de que o apelado seja o autor do delito narrado na denúncia, os elementos
trazidos  aos  autos  constituem  provas  indiciárias  robustas  a  embasar  um
decreto condenatório, requerendo a condenação do recorrido nas penas do art.
155, § 4°, inciso IV, do Código Penal. 

Em que pesem os argumentos lançados pelo recorrente, o
apelo não merece acolhimento. O depoimento do corréu, extraído de outro
inquérito policial, aliado às demais provas acostadas aos autos, não se presta a
alicerçar um decreto condenatório. 

Afirma o apelante que Luiz Paulo Almeida Alves, também,
indiciado no inquérito policial de n° 007/2012, teria confessado a prática do
furto da caminhonete GM/D20, de placas MYV-0090/PB, e que tal delito teria
sido praticado em companhia do ora apelado. A Delação, segundo o apelante,
aliada às declarações da vítima e da única testemunha ouvida em juízo, seria
suficiente para amparar a condenação. 

Com a devida vênia, hei de concordar com a sentença do
magistrado sentenciante, que absolveu o apelado com fulcro no princípio do in
dubio pro reo, aos seguintes fundamentos:

"Desse modo, percebe-se que o acervo probatório colhido ao
longo  da  instrução  processual  não  é  robusto  o  suficiente
para embasar a expedição de um decreto condenatório em
face  do acusado,  uma vez  que pautar-se-ia,  unicamente,
nas declarações prestadas pelo acusado Luiz Paulo Almeida
Alves,  ainda na fase inquisitorial,  o  que é expressamente
vedado pelo Código de Processo Penal, em seu art. 155, o
qual  aduz  que  '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'. Ademais, referida pessoa nunca foi ouvida em
juízo,  a  fim  de  que  fossem  ratificadas  as  informações
prestadas em delegacia; não há nos autos a presença de
qualquer testemunha ocular do ato da subtração; o veículo
jamais foi encontrado, quer em poder do acusado, quer em
poder de terceira  pessoa.  Assim, ,  entendo que deva ser
aplicado no presente caso o princípio do in dubio pro reo,
pelo fato de não ser possível ter certeza de que o acusado
efetivamente praticou o crime a ele imputado". 

Ressalte-se,  por  oportuno,  que  a  materialidade  delitiva
restou incontestavelmente comprovada, mormente, pelo Boletim de Ocorrência
de fl. 08 e pela palavra da vítima que, quando ouvida em juízo, narrou de
forma detalhada como se deu a subtração de seu veículo, Camioneta GM/ D20
Conquest,  de  placas  MYV-0090/PB  (declarações  gravadas  em  mídia
audiovisual, anexada à fl. 133).



Entretanto,  apesar  de  restar  cabal  e  inequivocamente
comprovada a materialidade delitiva,  in casu, as  provas coligidas aos autos
mostram-se insuficientes para atestar, livre de dúvidas, a conduta delituosa
imputada ao agente, assim, correta a absolvição, com fulcro no art. 386, VII,
do Código de Processo Penal.

Ora,  apesar  da  presença  de  alguns  indícios,  no  caso
vertente, inexiste no acervo probatório elemento concreto de prova capaz de
conferir o indispensável grau de certeza à delação extrajudicial de Luiz Paulo
Almeida Alves, que atribuiu a coautoria do crime de furto ao apelado. 

Na verdade, a alegada prova da autoria delitiva imputada a
Luiz  Carlos  das  Chagas  Saraiva  está  amparada  apenas  pelo  interrogatório
policial de Luiz Paulo Almeida Alves, que afirmou ter praticado o fato delituoso
descrito na denúncia em coautoria com o apelado, sendo essa a única prova
real  sobre  a  participação  deste  no  delito  –  fato,  aliás,  reconhecido  pelo
apelante em suas razões.

Como sabido, depoimentos colhidos em Inquérito Policial –
no caso da delação do corréu colhida em inquérito diverso – constituem meros
indícios da autoria.  Prestam-se para embasar condenação, somente quando
confirmados em juízo. 

Não  há  referência  à  prova  colhida  em  juízo  capaz  de
confirmar as realizadas na fase inquisitorial, tampouco se aludiu à submissão
dessas ao crivo do contraditório. 

A vítima, bem como a única testemunha ouvida em juízo,
limitam-se a afirmar que viram um Fiat Uno estacionado nas proximidades. 

Por sua vez, o Ministério Público, quando de suas alegações
finais, em razão, certamente, da dúvida imperativa, afirmou: "(...) embora não
se tenha provas diretas de que o acusado LUIZ CARLOS é o autor do delito
narrado na denúncia (...)". 

Ponto  outro,  o  sistema de prova  emprestada,  ou seja,  a
transposição  da  prova  coligida  no  inquérito  policial  do  corréu  Luiz  Paulo
Almeida Alves, para este processo, não pode prevalecer, porquanto ausente o
princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa (art. 50, LV, da CF),
não sendo de se acatar, isoladamente, a delação daquele. 

A delação de corréu configura elemento de prova passível
de valoração pelo magistrado na formação de seu convencimento. Para tanto,
deve contar com a observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa
e deve ser corroborada por subsídio constante do acervo probatório produzido
em juízo. 

Vê-se,  pois,  que  a  única  prova  direta  desfavorável  ao



recorrido  seria  as  declarações  do  citado  corréu,  todavia,  não  judicializada,
porquanto  prestadas  apenas  no  inquérito  policial,  logo,  imprestável  para
sustentar uma condenação criminal. 

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:

"Não  se  justifica  decisão  condenatória  apoiada
exclusivamente em inquérito policial, pois se viola o principio
constitucional do contraditório" (STF - RTJ 59/786).

Aliás, o Código de Processo Penal, em seu art. 155 (alterado
pela Lei 11.690/2008) veda ao julgador motivar sua decisão exclusivamente
nos elementos probantes produzidos na investigação, in verbis:

"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". Destaquei.

Dessa  forma,  não  se  pode  prestar  valor  probatório  ao
inquérito  policial,  isoladamente,  para  basear  um decreto  condenatório,  até
porque  se  trata  de  um  procedimento  administrativo  de  característica
inquisitiva, sem observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e
do contraditório. 

O Professor Guilherme de Souza Nucci, em excelente obra
monográfica sobre o tema, disserta com precisão:

"Ocorrendo a  confissão extrajudicial,  onde quer  que seja,
deve ser avaliada como um indício e nunca deverá servir de
sustentação  a  qualquer  decisão  judicial  –  exceto  àquelas
com natureza cautelar pela peculiaridade que as reveste –,
caso não tenha sido expressamente confirmada por outras
provas,  estas sim produzidas em juízo. O sistema estaria
totalmente falido se reputasse válida, como meio de prova,
uma confissão extraída longe do crivo do contraditório e da
ampla defesa, distante dos tribunais afastada da publicidade
e,  especialmente,  alheia  ao  devido  processo  legal"
(Guilherme de Souza Nucci, O valor da confissão como
meio de prova, ed. RT, p. 239/240)

Assim,  elementos  probatórios  colhidos  única  e
exclusivamente  no  âmbito  do  inquérito  policial  não  podem  lastrear  uma
condenação criminal – por expressa vedação legal. 

Repise-se,  inexistindo  outros  elementos  probatórios  como
expressamente reconhece a sentença monocrática, não pode a palavra isolada
do  comparsa,  colhida  em  ambiente  inquisitorial,  ensejar  a  condenação  do
apelado. 



Ponto outro, em um Estado Democrático de Direito não é
tolerável presumir culpa em sentido amplo para firmar juízos de culpabilidade,
pois, se assim for, estar-se-á condenando com base em ilações, em meras
conjecturas, o que é inadmissível à luz do princípio in dubio pro reo. 

Com  efeito,  é  possível  que  o  réu/apelado  seja  um  dos
autores do furto descrito na denúncia. Realmente, isso é possível. Contudo,
não há como afirmar, livre de dúvidas, a veracidade de tal fato.

A dúvida, portanto, enseja a absolvição, diante do princípio
in dubio pro reo, porquanto presunções não autorizam uma condenação
criminal.

O Mestre Paulo Rangel ao comentar o princípio do favor rei,
que vige no processo penal, orienta os operadores do direito a optar pela
interpretação que atenda a jus libertatis do acusado, enfatiza: 

"(...) estando o juiz diante de prova para condenar, mas não
sendo esta suficiente, fazendo restar a dúvida, surgem dois
caminhos: condenar o acusado, correndo o risco de se
cometer uma injustiça, ou absolvê-lo, correndo o risco de se
colocar nas ruas, em pleno convívio com a sociedade, um
culpado. A melhor solução será, indiscutivelmente, absolver
o acusado, mesmo que correndo o risco de se colocar um
culpado nas ruas, pois antes um culpado nas ruas do que
um inocente na cadeia". (Direito Processual Penal, 11ª
edição, Ed. Lumen Júris, 2006, p.33). 

Ressalte-se,  ademais,  o dizer de MALATESTA: "para
legitimar a absolvição, não ocorre a certeza da inocência, bastando julgá-la
possível, dentro da incerteza da culpabilidade" (Malatesta, Nicola Framarino
Dei. A Lógica das Provas em Matéria Criminal, 2.ª ed. Trad. Paolo
Capitanio, Campinas: Bookseller, 2001, p. 48-49)

E  com  tais  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  AO
APELO, em desarmonia com o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Arnóbio  Alves  Teodósio, Presidente da Câmara
Criminal  e  Relator, dele participando  também os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores João Benedito da Silva, Revisor e Marcos
William de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da
vaga  de  Desembargador).  Ausentes  justificadamente  os
Desembargadores Carlos  Martins  Beltrão  Filho  e  Márcio  Murilo  da
Cunha Ramos.

Presente à sessão o  representante  do  Ministério



Público,  o  Excelentíssimo Senhor Rodrigo  Marques  da  Nóbrega,
Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador
Manoel Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, em João Pessoa, 1º de agosto de 2017.

Des. Arnóbio Alves Teodósio
Relator


