
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO  CRIMINAL  Nº  0000596-98.2016.815.0011  – 1ª  Vara  Criminal  de
Campina Grande
RELATOR: Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: Yuri Pontes de Carvalho Gomes
ADVOGADO: Jaime Clementino de Araújo
APELADO: Justiça Pública

CRIME  DE  ESTELIONATO  (171,  §  2º,  I,  CP)  E
RECEPTAÇÃO  (ART.  180,  CAPUT,  CP)
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.
PRELIMINAR  DE  LITISPENDÊNCIA  –
INOCORRÊNCIA  –  REJEIÇÃO  –  CRIME
PRATICADO  CONTRA  OUTRA  VITIMA  -
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E
AUTORIA  COMPROVADAS.  NEGATIVA  DE
AUTORIA.  INCONSISTÊNCIA DO  ARGUMENTO.
CONJUNTO  PROBATÓRIO  CONCLUDENTE.
MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
 
- Se a negativa de autoria do réu, para ambos os crimes,
encontra-se  isolada,  colidindo  com  todo  acervo
probatório  coerente,  composto  de  documentos,
testemunhas e conversas entre comparsas, dados colhidos
durante a instrução do processo, através da qual se pode
verificar, inclusive, que o veículo roubado encontrava-se
na casa do apelante e estava com adulteração, é de ser
mantido  o  decreto  condenatório  com  o  consequente
desprovimento da apelação.
 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS  estes autos acima
identificados. 

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  REJEITAR  A  PRELIMINAR  E  NO
MÉRITO NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, em harmonia com o parecer.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa do réu Yuri
Pontes de Carvalho Gomes,  que,  após regular instrução processual,  foi condenado,



pelo  Juízo  da  Comarca  de  Campina  Grande-PB,  pelos  crimes  de  estelionato  e
receptação, ao cumprimento de pena privativa de liberdade fixada, em definitivo, no
patamar de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão com mais 60 (sessenta) dias-
multa (fls. 206/213), sendo absolvido da imputação de adulteração de sinal identificador
de veículo automotor

Segundo historiou a denúncia, no dia 18 de julho de 2015, o Sr.
Valdir Alves Pereira, comerciante informal do ramo de locação de veículo alugou
um veículo FORD KA ano 2009 ao Sr. Emerson Laurentino, comprometendo-se
ainda com este contrato o sr.  Yuri  Pontes,  não sendo o veículo devolvido pelos
mesmos, tendo a vítima recuperado o carro por intermédio de outra pessoa em
21/12/2015. Também foi encontrado na casa do acusado Yuri um automóvel com
placas frias, apurando-se no inquérito que os denunciados intencionavam vendê-lo
tanto que pretendiam mandar confeccionar um DUT.

Após  regular  instrução  do  processo,  os  denunciados  Yuri
Pontes de Carvalho e Emerson Laurentino de Araújo foram condenados pelo MM. Juiz
de  Direito  da  1ª  Vara  Criminal  de  Campina  Grande,  o  Dr.  Fabrício  Meira
Macedo,, nos termos da r. sentença de fls. 206/213.

Irresignado, apenas o réu Yuri Pontes de Carvalho, por seu
advogado,  interpôs  recurso  apelatório  e  suas  razões  (fl.  219/222),  busca  a
desconstituição do édito condenatório ao argumento de que não praticou o crime a
ele imputado e que os elementos de prova são insuficientes para autorizar a sua
condenação,  alega  ainda  a  litispendência  com  o  processo  nº
0000814.29.2016.815.0011.

Em contrarrazões, o Ministério Público oficiante na 1ª Vara da
Comarca Campina Grande se manifestou pelo desprovimento da apelação e consequente
manutenção da decisão recorrida.

A Procuradoria  Geral  de  Justiça,  através  do  parecer  de  fls.
233/239, da lavra do Procurador de Justiça Maria Lurdélia Diniz de Albuquerque Melo,
OPINOU pelo DESPROVIMENTO do Apelo.

Os autos, assim, me vieram conclusos.

Eis o que merece relato.

VOTO: 

Conheço da apelação interposta, eis que presentes os requisitos
objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

 
No caso em análise, o recorrente pugna por sua absolvição,

sob a alegação de que não existe no caderno processual prova, em suficiência, para
autorizar  a  sua  condenação,  alega  ainda  a  litispendência  com  o  processo  nº
0000814.29.2016.815.0011.

Sem razão, contudo.
 Inicialmente  quanto  a  alegada  litispendência  vejo  que  a

apuração  criminosa  daqueles  autos  é  distinta,  sobretudo  o  nome  das  vítimas,



considerando que neste momento a vítima é o Sr. Valdir Alves Pereira e naqueles autos
Kleber Araújo César e Carmélia Santos de Caldas. 

Ademais,  tal  matéria  já  foi  apreciada  em momento  oportuno
pelo julgador monocrático, senão vejamos: 

“ Quanto a preliminar de litispendência arguida pela defesa do
acusado  Yuri  Pintes,  vejo  que  se  trata  da  mesma  matéria  já
arguida e apreciada por este juízo por ocasião da prolatação da
decisão de fls. 161, pois os aftos apurados nesta Ação Penal, não
são  os  mesmos  em  apuração  penal  0000814-
29.2016.815.0011.”(fls. 207) 
Cotejando detidamente as razões apresentadas pela defesa com a

r. decisão, ora hostilizada, não vejo como absolver o apelante, posto que os elementos
probatórios  coligidos  aos  autos  convergem à  comprovação  da  sua  autoria  no  delito
narrado na exordial acusatória.

 
Na verdade,  in casu, apesar do inconformismo do sentenciado,

há no álbum processual provas bastantes que evidenciam a materialidade e a autoria
delitivas.  A prova  oral  colacionada  aos  autos,  em especial,  permite  concluir  que  o
denunciado foi o responsável pela conduta delitiva exposta na denúncia.

 
A tese defensiva resume-se em negativa de autoria em relação ao

crime de estelionato alega que agiu apenas formalmente no contrato de locação, mas
que  fora  o  Emerson  o  contratante  de  fato,  e  que  apenas  este  continuou  a  relação
contratual. Quanto ao crime de receptação apesar de admitir que encontrava-se com o
carro, alega que não sabia que este era roubado, não tendo nenhuma informação capaz
de indicar a irregularidade do carro.

Com  efeito,  ao  analisar  o  caderno  processual,  evidencia-se,
claramente,  que  não  há  como  prosperar  a  simples  negativa  do  réu  nas  práticas
criminosas,  ora recorrente,  de que não cometeu os delitos a  ele imputados,  máxime
quando todo o contexto probatório aponta em sentido contrário. O envolvimento entre
os  comparsas ficou evidenciado pelo próprio apelante que alegou em declaração na
delegacia: 

“Que  o  círculo  de  pessoas  vítimas  de  Emerson  é  muito
grande.”(...)Que há cerca de dois meses Emerson deixou um veículo com o depoente,
um Honda Fit, a título de garantia  por ter emprestado a ele o valor de R$ 17.000,00
(dezessete  mil  reais)  porém ele  pegou esse veículo dizendo que iria  vistoriar  e  não
devolveu “Que tem conhecimento que Emerson vendeu o veículo Ford Ka, branco a
pessoa de Mateus, estava no carro quando ele efetuou essa venda...” 

Nos autos, também há comprovação de momentos que revelam a
amizade e a cumplicidade dos comparsas fotos na fls. 48.

Restou demonstrado que a tese defensiva “apenas emprestou o
seu nome para locar um veículo” e “quanto ao carro que se diz clonado e na casa do ora
recorrente,  este  não  teve  como  saber  de  clonagem,  haja  vista  que  em pesquisa  no
RENAVAN, não constava carro clonado, nem furtado, nem roubado. Tratava-se de um
carro limpo. “ Não desconfiou de Emerson e nem do veículo e deixou o carro dado em
penhor na garagem de sua casa” .

Como  crer  que  o  apelante  não  tinha  como  desconfiar  da
procedência  do carro  se  sabia  que  o Emerson era  envolvido em tantos  negócios,  o
número  de  suas  vítimas  era  grande  e  ainda  ajudava-o  na  prática  de  tais  atos  e



presenciando a venda de carros que teria, ele próprio alugado com o mesmo. Tal versão
não se mostra crível e não se sustenta diante do acervo probatório colacionado. 

O  envolvimento  dos  réus  era  de  comparsas,  o  que  é
incompatível com a versão defensiva que afasta a possibilidade do apelante ter praticado
os crimes.

Não se discute neste momento e mera relação contratual, mas
sim,  práticas  criminosas,  já  que  se  passavam  os  denunciados  e  condenados  por
locatários  quando,  na  verdade,  pretendiam  utilizar  o  carro  para  garantir  débitos,
entregando o veículo a terceiras pessoas não conhecidas do proprietário. Isto, segundo
os autos, era uma prática corriqueira, tendo o próprio apelante informado outro processo
onde se discute conduta análoga praticada contra outras vítimas.

Registre-se que o réu exerceu a sua faculdade de se furtar do
interrogatório judicial, considerando que se encontra residindo nos Estados Unidos.

 
Ressalte-se,  ainda,  que  no  processo  penal  brasileiro  vigora  o

princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o Julgador forma a sua
convicção pela livre apreciação da prova, sendo que indícios veementes equivalem a
qualquer outro meio de prova e são aptos para embasar uma condenação criminal, desde
que justificada e fundamentada.

 
Discorrendo sobre o valor probante dos indícios, trago à colação

a lição do emérito processualista Fernando Capez:
 

"Indício:  é  toda a circunstância conhecida  e  provada,  a  partir  da
qual, mediante raciocínio lógico, pelo método indutivo, obtém-se a
conclusão sobre um outro fato. A indução parte do particular e chega
ao geral.
Assim,  nos  indícios,  a  partir  de  um  fato  conhecido,  deflui-se  a
existência do que se pretende provar.
Indício  é  o  sinal  demonstrativo  do  crime:  signum demonstrativum
delicti.  [...]
"A prova indiciária é  tão válida como qualquer outra -  tem valor
como as provas diretas -, como se vê na exposição de motivos, que
afirma inexistir hierarquia de provas, isto porque, como referido, o
Código de Processo Penal adotou o sistema da livre convicção do
juiz, desde que tais indícios sejam sérios e fundados. [...]
Há julgados que sustentam a possibilidade de condenação por prova
indiciária  (RT,  395/309-310).  De  fato,  uma  sucessão  de  pequenos
indícios  ou  a  ausência  de  um  álibi  consistente  do  acusado  para
infirmá-los  pode,  excepcionalmente,  autorizar  um  decreto
condenatório, pois qualquer vedação absoluta ao seu valor probante
colidira com o sistema da livre apreciação das provas, consagrado
pelo art. 157 do Código de Processo Penal."  (CAPEZ, Fernando.
Curso de Processo Penal, 14.ª ed. rev. e atual., São Paulo, Saraiva,
2007, p. 363-4).

Logo, da conjugação dos elementos de convicção trazidos aos
autos, dúvidas não pairam de que o apelante Yuri Pontes de Carvalho Gomes cometeu o
crime de estelionato art. 171, § 2º, inciso II e art. 180, caput c/c art. 69 todos do CP.

Destarte,  diante  do  vasto  acervo  probatório  colacionado  aos
autos  e  perfeita  subsunção  da  conduta  perpetrada  ao  tipo  penal  de  receptação  e



estelionato,  impõe-se a manutenção do decreto condenatório firmado em primeira
instância.

Ante o exposto,  em harmonia com o parecer da Procuradoria
Geral  de  Justiça,  REJEITO  A  PRELIMINAR  E  NO  MÉRITO  NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo inalterada a decisão hostilizada.

É como voto.

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

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor José Roseno Neto,
Procurador de Justiça.

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, 10 de abril de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


