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A C Ó R D Ã O 

APELAÇÃO  CRIMINAL N.º  0001177-96.2012.815.2002  -  1ª  Vara
Criminal da Capital/Pb.
RELATOR: Des. Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Ministério Pùblico
APELADO: David Gomes de Amorim
DEFENSORA: Persinandes de Carvalho Rocha 
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  FURTO
QUALIFICADO.  ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA
DE  PROVAS   IRRESIGNAÇÃO  MINISTERIAL.
PLEITO CONDENATÓRIO. REJEIÇÃO. AUTORIA
E MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADAS NOS
AUTOS. APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO. DESPROVIMENTO.

1.  A condenação não pode ser  baseada em
indícios e suposições.

2. O fato de o réu ter sido preso em flagrante
nas  proximidades  do  local  do  fato  não  é
suficiente para demonstrar a prática do crime
de furto

3. Diante da ausência de prova idônea para a
formulação de um juízo conclusivo de que o
réu  tenha  praticado  a  imputação
remanescente, a sua absolvição é medida que
se impõe, com base no princípio humanitário
in dubio pro reo.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de
apelação criminal acima identificados;

ACORDA a  Egrégia  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, a unanimidade, em negar provimento ao
apelo, em harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Perante a 1ª Vara Criminal da Capital/PB, David Gomes
de Amorim foi denunciado como incursos nas penas do art. 155, §1º e §
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4º, inciso I do CP, por haver, na tarde do dia  11 de dezembro de 2011,
juntamente  com  terceiros  não  identificados,   arrombado  e  furtado  do
automóvel Ford Eco Sport, placa MOV 6209/PB, pertencente a Jarbas Peron
Bezerra Simplício, 1 (uma) caixa de som e um CD play da marca Pionner,
tudo avaliado em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), fato ocorrido na
praia do Seixas. (fls. 02/03).

Finda a instrução, existindo dúvidas quanto a verdadeira
identidade  do  réu,  o  Ministério  Público  pugnou  pela  requisição  dos
prontuários,  sendo  ofertado  às  fls.  170/171  o  aditamento  da  denúncia,
pugnando o órgão ministerial pela retificação do nome do acusado de David
Gomes de Amorim, para David Salomão Gomes de Amorim.

Após  concluída  a  instrução  processual,  o  magistrado
sentenciante  entendeu  que  o  pleito  de  fls.  170-171,  não  deveria  ser
acolhido,  eis  que,  pela  fotografia,  bem como,  após  assistir  o  vídeo  da
audiência, verificou que se trata da mesma pessoa inicialmente denunciada,
qual seja, David Gomes de Amorim. Após, julgou improcedente a denúncia
para absolver o acusado, nos termos do art. 386, VII do CPP (fls.215-219).

Irresignado com o édito absolutório, o Órgão Ministerial
recorreu,  com fulcro  no  art.  593,  I  do  CPP,  pretendendo  a  reforma  da
sentença, a fim de ser condenado o acusado David Gomes de Amorim, nas
sanções do art. 155, § 4º, I e IV do CP (fls. 222/225).

 
Ofertadas as contrarrazões (fls.  228/234),  seguiram os

autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, que opinou pelo provimento do
recurso, reformando-se integralmente a decisão atacada. (fls. 240/242).

É o relatório.

VOTO

1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade,  conheço  do
recurso. 

2. DOS FATOS ATRIBUÍDOS AO ACUSADO:

A  denúncia  oferecida  pelo  representante  do  Ministério
Público (fls. 02/03),  atribuiu ao acusado David Gomes de Amorim a autoria
do crime previsto no art. 155, § 4º, I e IV do Código Penal, por haver,  dia
11/12/2011,  no  período  da  tarde,  juntamente  com  terceiros  não
identificados, arrombado e furtado do veículo Ford Eco Sport, placa MOV
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6209/PB, pertencente a Jarbas Peron Bezerra Simplício, 1 (uma) caixa de
som e um CD Play da marca Pionner, tudo avaliado em R$ 1.200,00 (um mil
e duzentos reais), fato ocorrido na praia do Seixas.  (fls. 02/03).

Revelam os autos, que a vítima estava naquela localidade
em momento de lazer, tendo estacionado o seu automóvel nas imediações
e, ao retornar percebeu que o mesmo encontrava-se arrombado, faltando
os objetos já descritos, estando o acusado próximo ao acontecido, o qual ao
ser abordado pelo ofendido, lhe perguntou sobre o acontecido.

Consta ainda da peça acusatória, que o acusado  ao ser
abordado  pela  vítima,  investiu  contra  sua  pessoa,  iniciando  uma  luta
corporal,  ocasião  em que,  o  mesmo conseguiu  empreender  fuga,  sendo
perseguido pela vítima e dois agentes de trânsito, os quais, conseguiram
detê-lo, após, acionaram uma guarnição da Polícia Militar, que compareceu
ao local e formalizou sua prisão.

3. DO APELO MINISTERIAL:

Como relatado, postula o Ministério Público a reforma da
r.  sentença  recorrida  para  o  fim de  condenar  David  Gomes  de  Amorim
como autor do delito narrado na denúncia, ao argumento de que a decisão
fora dissonante da prova constante dos autos.

                            4.  DO MÉRITO:

Inicialmente, após folhear o álbum processual, verifiquei
que os argumentos colacionados pelo  Parquet, no sentido de reformar a
sentença para exarar um édito condenatório, não merecem prosperar.

Assim, a materialidade delitiva encontra-se devidamente
comprovada  nos  autos,  através  do  Laudo  de  Constatação  de  Danos
Materiais  do  Veículo  (fls.  161/168,  bem  como,  pelo  depoimento  dos
policiais, e pelas declarações prestadas pela vítima (fls. 06 e 07; 101).

Todavia,  pairam  dúvidas  acerca  da  autoria  do  delito,
porquanto,  além da  res furtiva não haver sido apreendida em poder do
acusado, o cotejo dos depoimentos prestados, sob o crivo do contraditório e
ampla defesa, não  demostram tal clareza para um decreto condenatório.
Vejamos:

Confira-se, a propósito, os depoimentos das testemunhas
Pedro Cândido Barbosa e José Roberto Bezerra na fase policial (fls. 05 e
06):
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Pedro  Cândido  Barbosa,  testemunha,  Policial
Militar, fl. 05 : “(...) que o depoente afirma que
tomou conhecimento de que o autuado DAVID
GOMES  AMORIM,  havia  arrombado  o  veículo
ECO SPORT  de placas MOV 6209/PB e levado
uma caixa  de  som e  um CD  Play  do  veículo
pertencente a vítima JARBAS PERON BEZERRA
SIMPLÍCIO;  (…)  QUE  o  depoente  afirma  que
após tomar conhecimento do fato  deu voz de
prisão  ao  autuado  e  em  seguida  conduziu  o
mesmo para a sede da central de Flagrantes da
Zona  Sul,  onde  foram  lavrados  os  presentes
autos; QUE o depoente afirma que na ocasião
de sua prisão o autuado se encontrava sozinho
e  os  objetos  furtados  do  veículo  não  foram
encontrados (...)”.

José Roberto Bezerra de Oliveira, testemunha,
Policial Militar, fl. 06 : “(...) QUE confirma que
na  ocasião  de  sua  prisão,  o  autuado  se
encontrava  sozinho  e  os  objetos  furtados  do
veículo não foram encontrados; QUE o depoente
e  seus  companheiros  tomaram  conhecimento
através  de  populares  de  que  o  autuado,  no
momento  que  estava  praticando  o  furto,  o
autuado  estava  na  companhia  de  mais  três
indivíduos até então desconhecidos (...)”.

Assim,  conforme  demostrado  pelos  depoimentos  dos
policiais  que  realizaram a  prisão  do  acusado,  não  há  certeza  dos  fatos
narrados na denúncia, uma vez que os mesmos, apenas, “ouviram falar”
que o acusado havia arrombado o veículo ECO SPORT  e levado uma caixa
de som e um CD Play do veículo pertencente a vítima .

Consta ainda, que em seu interrogatório, o acusado David
Gomes de Amorim, nega a prática delitiva (fl.101).

Diante da fragilidade do conjunto probatório, o digno juízo
singular  entendeu,  acertadamente,  que  a  autoria  delitiva  encontrava-se
duvidosa, conforme demonstrado  às fls. 78-80:

(…)  Pelo  que  ficou  apurado  no  suma´rio  da
culpa,  mesmo  que  o  denunciado  tivesse  sido
encontrado  no  interior  do  veículo,  os  objetos
declarados  como  furtados  já  tinham  sido
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subtraídos.
Não é nada comum que autores de um crime de
furto permaneçam no local  do fato onde teria
ocorrido o delito logo após a sua prática. Não é
só isso. Nada foi encontrado na posse do réu. A
própria vítima disse em juízo que sua carteira,
que se encontrava no interior do veículo, ali foi
encontrada.
As circunstâncias do caso concreto mostram que
a prova produzida se apresenta duvidosa não se
podendo afirmar, com certeza, se houve ou não
prática de qualquer delito”.

Resta,  por  conseguinte,  flagrante  a  precariedade  de
elementos  que  ligassem  o  denunciado,  de  modo  firme  e  extreme  de
dúvidas, ao delito narrado na exordial acusatória.

É  que,  muito  embora  conste  no  álbum processual  um
Laudo de Constatação de Danos Materiais do Veículo (fls. 161/168),  Auto
de Apreensão (fls. 15) dando conta da apreensão de 01 (uma) tesoura com
ponta  esmerilhada,  como  se  fosse  uma  faca,  a  res  furtiva  não  foi
encontrada na posse do réu, não havendo como presumir ter sido ele autor
do delito.

Assim sendo, apesar dos indícios da autoria, impositiva a
aplicação do princípio do  in dúbio pro reo, pois a prova dos autos não é
segura  e  a  condenação  não  pode  se  basear  somente  em  indícios  e
suposições.

Nesse sentido:

“83024795 - APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE
FURTO  SIMPLES  E  DE  FURTO  QUALIFICADO.
ABSOLVIÇÃO  POR  AUSÊNCIA  DE  PROVAS
SUFICIENTES  À  CONDENAÇÃO.  A  inexistência
nos autos de provas seguras e inequívocas de
que o réu tenha praticado os crimes de furto
simples  e  de  furto  qualificado  implica
absolvição, em atenção ao disposto no art. 386,
inciso VII, do CPP e ao princípio humanitário do
in dubio pro reo. Sentença reformada. Apelação
provida. (TJRS; ACr 30292-70.2014.8.21.7000;
Ijuí; Quinta Câmara Criminal; Relª Desª Lizete
Andreis  Sebben;  Julg.  14/05/2014;  DJERS
23/05/2014)”.
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“APELAÇÃO  CRIMINAL.  FURTO  QUALIFICADO.
1º  FATO.  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS  NECESSÁRIOS.  REITERAÇÃO
DELITIVA.  PRECEDENTES  DO  STJ.  PLEITO
ABSOLUTÓRIO  POR  INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.  AFASTAMENTO.  2º  FATO.
AUTORIA  DUVIDOSA.  ABSOLVIÇÃO  POR
INSUFICIÊNCIA  PROBATÓRIA.
RECONHECIMENTO DO PRINCIÍO DO IN DUBIO
PRO  REO.  [...]  Dúvida  razoável  acerca  da
autoria  delitiva  perpetrada  pelo  acusado,  em
face  da  insuficiência  de  elementos  aptos  a
embasar  numa  condenação.  Incidência  do
princípio do in dubio pro reo ao caso sub judice
[...]. Apelação provida em parte. (Apelação nº
70055715783, Sétima Câmara Criminal,  TJRS,
Relator Des. José Antônio Daltoé Cezar, Julgado
em 21/11/2013)”.

“4481323  -  APELAÇÃO  CRIMINAL.  FURTO.
QUALIFICADORAS DO CONCURSO DE PESSOAS
E  DO  ARROMBAMENTO.  IN  DUBIO  PRO  REO.
ABSOLVIÇÃO.  RECURSO  CONHECIDO  E  NÃO
PROVIDO. Existindo dúvidas quanto a ser o réu
um dos autores dos crimes contra o patrimônio,
já  que  as  vítimas  e  as  testemunhas  não
confirmaram  a  sua  participação,  bem  como
havendo retratação em juízo do menor que o
incriminou na fase inquisitorial, sua absolvição
se impõe ante a aplicação do princípio in dubio
pro  reo.  (TJMG;  APCR  1.0069.09.026444-
6/001;  Rel.  Des.  Corrêa  Carmargo;  Julg.
18/06/2014; DJEMG 24/06/2014)”.

“83061954  -  APELAÇÃO.  FURTO  SIMPLES.
INSUFICIÊNCIA  PROBATÓRIA  A  RESPEITO  DA
AUTORIA.  ABSOLVIÇÃO.  1.  Não  obstante
comprovada a materialidade do delito, a prova
dos autos é frágil e insuficiente para demonstrar
a autoria. 2. O fato de o réu ter sido preso em
flagrante nas proximidades do local do fato não
é suficiente para demonstrar a prática do crime
de furto. Ele não estava na posse da Res furtiva
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e  no  local,  segundo  alega,  também  residem
seus  familiares.  A  condenação  não  pode  ser
baseada  em  indícios  e  suposições.  Apelação
desprovida.  (TJRS;  ACr  98528-
74.2014.8.21.7000;  Caxias  do  Sul;  Sétima
Câmara  Criminal;  Relª  Desª  Jucelana  Lurdes
Pereira  dos  Santos;  Julg.  15/05/2014;  DJERS
20/06/2014)”.

“83061970  -  APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME
CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS.  ACOLHIDA.  DÚVIDA  QUANTO  À
AUTORIA.  ABSOLVIÇÃO  QUE  SE  IMPÕE.  Caso
dos autos em que não há prova da subtração.
Fragilidade  no  acervo  probatório  que  autoriza
aplicação  do  princípio  in  dubio  pro  reo,
porquanto  não  se  extraiu  a  certeza
inquestionável  acerca  da  autoria  delitiva.
Apelação  provida.  (TJRS;  ACr  524678-
61.2013.8.21.7000; São Luiz Gonzaga; Sétima
Câmara Criminal; Rel. Des. José Antônio Daltoe
Cezar; Julg. 05/06/2014; DJERS 20/06/2014)”.

De tal sorte, comungo do entendimento da sentenciante,
no sentido de ser o conjunto probatório frágil e insuficiente para derrubar a
presunção  de  inocência  (artigo  5º,  LVII,  CF/88)  e  embasar  um  juízo
condenatório. 

Aliás, é preciso deixar claro,  que o processo penal não se
compadece  com  possibilidades  e  probabilidades,  mas  tão-somente  com
certezas. Nesse contexto, para que um cidadão seja condenado, é preciso
que a prova produzida se mostre robusta, forte, firme, consistente, sendo
tarefa do Estado-acusação trazer esse convencimento ao Estado-juiz.

Ante  o  exposto,  em  desarmonia  com  o  parecer  da
Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao recurso, mantendo-se
incólume a sentença

É o meu voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  dele  participando,  o
Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira  Filho, além  de  mim,  Relator,  o
Desembargador Arnóbio Alves Teodósio. 
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Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor
Doutor José marcos Navarro Serrano, Procurador de Justiça. 

Sala  de  Sessões  “Des.  Manoel  Taigy  de  Queiroz  Melo
Filho” da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, aos 04 (quatro dias do mês de setembro do ano de 2014.

João Pessoa, 08 de setembro de 2014.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho 
                 Relator

 
 

Apelação Criminal 0001177-96.2012.815                                                                8


