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APELAÇÃO  CRIMINAL.  LATROCÍNIO.
AUTORIA  NÃO  DEMONSTRADA.
ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 386, VII
DO  CPP.  IRRESIGNAÇÃO.  PLEITO  PARA
ALTERAÇÃO  DE FUNDAMENTO  DA
ABSOLVIÇÃO.  ART.  386,  IV.
IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

- Somente é possível a aplicação do art. 386, IV,
do Código de Processo Penal e, por conseguinte,
absolver o réu por este fundamento, quando restar
suficientemente  demonstrado  que  ele  não
concorreu  para  a  infração  penal,  hipótese  não
verifica no caso em disceptação.

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

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  negar provimento ao  recurso,  em
harmonia com o parecer.

RELATÓRIO

Perante a 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital,  Jonatha
Dantas  de  Carvalho,  conhecido  por  “KINHO”,  Valmir  Soares  da  Silva  Filho,
Carlos Cleiton Ferreira de Oliveira, conhecido por “UFC” e Alisson Elias da Silva,
vulgo “Pampo”, foram denunciados como incursos nas penas do art. art. 157, § 3º
(segunda parte) e art. 288, § único, ambos do Código Penal, em razão dos fatos a
seguir narrados:

“Consta dos autos do procedimento inquisitório identificado
em epígrafe  que,  na  manhã  do  dia  02  de  junho  de  2015,  os  ora  denunciados
roubaram o  estabelecimento  comercial  denominado  de  "ZÉLIA PRESENTES",
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localizado no centro desta cidade, crime que, além da subtração de uma identificável
quantia monetária, resultou no assassinato da pessoa de ANTÔNIO JOSÉ TAVARES
FILHO, proprietário da empresa, mediante vários disparos de arma de fogo. 

Segundo  ainda  se  extrai  dos  autos,  os  ora  denunciados  se
dirigiram até o estabelecimento da vítima, o qual se trata de uma loja de variedades
onde  funcionava  um  correspondente  bancário,  com  o  intuito  de  roubá-lo,  pois,
conforme  VALMIR SOARES DA SILVA FILHO confessa  perante  a  Autoridade
Policial, fora feito um estudo do local; onde concluiu-se que no dia do crime deveria
haver aproximadamente R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) no caixa.

Desta  forma,  o  grupo  criminoso  reuniu-se  e  partiu  para  a
empreitada criminosa que resultaria na trágica morte de ANTÔNIO JOSÉ TAVARES
FILHO,  pois,  consoante  fora  amplamente  divulgado  pela  imprensa  paraibana,  o
jovem empresário optou por reagir quando um dos acusados apontou-lhe a arma de
fogo, travando uma luta corpórea vencida covardemente pelo assaltante, que, além
da  arma  que  portava,  usada  para  efetuar  os  disparos  que  vitimaram  o  popular
"TONY", contou com ajuda de um comparsa direto, que ao ouvir os estampidos se
aproximou do embate e auxiliou o assassino, e de dois outros indivíduos que do
exterior da loja davam o suporte necessário para garantir a efetivação do crime.

Temos  nos  autos  que  os  indícios  de  autoria  estão
suficientemente claros e aptos a fundamentar a peça exordial acusatória, existindo no
inquérito  várias  provas  de  ordem  subjetivas  e  objetivas  que  apontam  os  ora
denunciados como sendo os responsáveis pelo latrocínio que resultou na morte de
ANTÔNIO JOSÉ TAVARES NETO,  tais  como os  depoimentos  das  testemunhas
oculares  CRISTHIANNE  DE  BARROS  TAVARES  e  MARIA  GABRIELA
VITORINO DE OLIVEIRA SOARES, que reconheceram os criminosos na cena do
crime. 

Em face do exposto, encontrando-se os denunciados, por sua
conduta dolosa, incurso no art. 157, §3° (segunda parte), e art. 288 § único, ambos
do  Código  Penal  Brasileiro,  c/c  o  art.  1°,  inc.  II,  da  lei  8072/90,  requer  o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, por seu Promotor de Justiça
adiante assinada, oferece a presente DENÚNCIA e requer que, uma vez recebida a
peça inaugural em todos os seus termos, seja instaurado o devido processo legal,
prosseguindo-se o feito em seus ulteriores atos e termos, de te do cientificado este
órgão ministerial, até final sentença condenatória.” 

Denúncia recebida em 09/06/2015 (fl. 132), que foi aditada em
seguida,  em relação  a  Alysson  Elias  da  Silva,  vulgo  “Pampo”  (f.  149),  que  foi
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recebido, em 26 de junho de 2015, pela magistrada (fl. 150)

Foi  determinado  o  desmembramento  do  feito  em  relação  a
Carlos Cleiton Ferreira de Oliveira, vulgo "UFC" e Alisson Elias da Silva, vulgo
"pampo",  sendo dado continuidade,  apenas,  em face dos  réus  Jonatha Dantas  de
Carvalho e Valmir Soares da Silva (fls. 380/380v). 

Concluída  a  instrução  processual,  foram  oferecidas  as
alegações finais pelas partes (fls. 533/540, 541/551 e 552/562).

Operada a emendatio libelli em relação ao segundo denunciado
Valmir Soares da Silva Filho, para reconhecer que ele teria incidido na prática do
art. 12 da Lei nº 10.826/2003. 

Assim,  a  Juíza singular julgou procedente,  em  parte, a
pretensão punitiva estatal, condenar o acusado Valmir Soares da Silva Filho, vulgo
"Juninho", pela prática da conduta prevista no art. 12 do Estatuto do Desarmamento.
E,  com  alicerce  no  art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  absolveu  o
denunciado  Jonatha  Dantas  de  Carvalho,  vulgo  "KINHO",  da  imputação  de
perpetração do delito inserto no art. 157, § 3º, e art. 288, parágrafo único, ambos do
Código Penal. 

Fixou  a  reprimenda  para  Valmir  Soares  da  Silva  Filho  da
seguinte forma:

- Após a análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base
em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, à razão de
1/30  do  salário  mínimo  vigente  à  época  dos  fatos,  tornadas  definitivas  ante  a
inexistência  de  circunstâncias  atenuantes  e  agravantes,  bem como a ausência de
causas de diminuição ou de aumento de pena.

Estabeleceu o regime aberto, mas deixou de substituir a pena
privativa  de  liberdade por restritiva  de  direitos,  “porquanto  a  biografia  criminal
lançada no caderno processual indica a reiteração delitual pelo condenado, razão
pela qual, neste momento, a culpabilidade e a conduta social não indicam que a
substituição  seja  suficiente  (art.  44,  III,  do  Código  Penal),  nem  autorizam  a
concessão do beneficio (art. 77, II, da Carta Criminal).” (fl. 572) 

Insatisfeito com a decisão, Jonatha Dantas de Carvalho ofertou
recurso apelatório, para que sua absolvição seja por não restar provado que teria
concorrido  para  a  infração  penal,  e  não  por  inexistir  prova  suficiente  para  a
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condenação.

Ofertadas as contrarrazões (fls. 628/631), pelo desprovimento
do apelo.

Com vista dos autos, o Procurador de Justiça Joaci Juvino da
Costa Silva, em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso, para que a sentença
seja mantida in totum (fls. 643/644)

É o relatório.

VOTO
 
Narra a denúncia que, na manhã do dia 02 de junho de 2015,

dois indivíduos ingressaram armados no estabelecimento comercial denominado de
"ZÉLIA PRESENTES", com o objetivo de subtrair uma cerca quantia em dinheiro,
mas acabaram por ceifar a vida do proprietário, o senhor Antônio José Tavares Filho,
mediante vários disparos de arma de fogo. 

Ao  sentenciar,  a  Magistrada  a quo absolveu  o  denunciado
Jonatha  Dantas  de  Carvalho,  vulgo "KINHO" com alicerce  no  art.  386,  VII,  do
Código de Processo Penal  e,  agora,  em sede recursal,  a  defesa  pleiteia  alterar  o
fundamento para o inciso IV daquele artigo.

Passo à apreciação:

O  fato  da  magistrada  ter  absolvido  o  recorrente  da  prática
criminosa não significa dizer que ele não teria concorrido de alguma forma, o que se
vê, nos autos, é que não existem indícios suficientes para condenar. 

Segundo  ensinamentos  de  Guilherme  de  Souza  Nucci  seria
necessária a existência de provas suficientes de que o réu não teria concorrido para o
delito. Vejamos:

Existência de prova da não concorrência do réu:
esta era uma hipótese faltante, dentre as previstas no
art.  386  do  CPP.  Da  mesma  forma  que  não  se
poderia  ter  prova  suficiente  da  coautoria  ou
participação  do  acusado  na  infração  penal,  seria
viável  supor  a  existência  de  prova  abundante
apontando para sua não participação no evento. (…)
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(in  Código de Processo Penal Comentado. 11ª  ed.
rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2012, p. 738.

Na mesma linha de entendimento, colaciono o magistério de
Renato Brasileiro de Lima:

IV- estar provado que o acusado não concorreu
para a infração penal: nos mesmos moldes que a
decisão do inciso I, esta decisão absolutória também
é  baseada  em  um  juízo  de  certeza,  porém,  nesse
caso,  no  sentido  de  que  o  acusado  não concorreu
para a prática delituosa na condição de autor, coautor
ou partícipe. A título de exemplo, é possível que a
instrução  probatória  demonstre  que  o  autor,
efetivamente,  não  poderia  ter  praticado  o  fato
delituoso,  seja  porque  outro  o  autor,  seja  porque
faticamente  impossível  a  sua  realização,  vez
comprovada sua localização, temporal e espacial, em
local  diverso  do  crime.  (in  Manual  de  processo
penal:  volume  único.  4ª.  ed.  rev.  Ampl.  e  atual.
Salvador: Ed. JusPodivm, ,2016, p. 1.483)

Há que se observar, portanto, que a defesa pleiteia demonstrar
que  o  recorrente  não  teria  participado  do  delito,  mas,  para  tanto,  utiliza-se,  tão
somente  testemunhas  que  dizem que,  em horários  próximos  ao  cometimento  do
crime, tiveram contato com ele.

Por sua vez, como bem destacou a magistrada, do depoimento
das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, das declarações prestadas pelos
réus e, ainda, pelas imagens constantes no DVD não se pode assegurar a participação
de Jonatha Dantas de Carvalho, mas também não pode ser descartada e, diante da
dúvida, a melhor medida é a aplicação do princípio do In dubio pro reo e entender
que não existem provas suficientes para condenação, nos moldes do art. 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal.

Nesse  contexto,  não  constitui  demasia  reproduzir  parte  da
sentença, especificamente, a parte em que foram transcritos depoimentos. Vejamos:

“A  testemunha  de  acusação,  a  Sra.  MARIA
GABRIELA VITORINO DE OLIVEIRA SOARES
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(ff.  326-327),  que  estava  trabalhando no  local  do
fato no dia do delito, relatou, em seu depoimento na
esfera  judicial,  que  não  tem  como  reconhecer  o
primeiro  acusado  JONATHA  DANTAS  DE
CARVALHO,  vulgo  "KINHO",  no  local  do  fato,
informando,  ainda,  que  não  lembra  ter  visto  o
mesmo  no  local.  Assevera  que  num  primeiro
momento  adentrou  a  loja  um  indivíduo  sem
capacete,  que  a  questionou  se  o  estabelecimento
estava  realizando  pagamentos,  mas  que  não  se
recorda  do  rosto  do  mesmo,  porque  olhou  e  o
respondeu  rapidamente.  Informou,  ainda,  que  o
segundo  indivíduo  estava  de  capacete,  sendo
possível  apenas  ver  os  olhos  do mesmo porque a
viseira estava levantada, não o identificando como
sendo o primeiro acusado "KINHO". 

As outras duas testemunhas que estavam no local do
crime na hora do fato, ouvidas como testemunhas do
Juízo,  a  Sra.  Késsia  Daniela  Oliveira  da  Silva  e
Luciana Fernandes da Silva, informaram em Juízo
que nada tinham a relatar, pois não se lembravam
daquele episódio (ff. 528-529). 

Todas as outras testemunhas arroladas na denúncia
não presenciaram o crime, nem confirmaram, seja
em juízo ou na esfera policial, o envolvimento do
primeiro denunciado no delito. 

O sargento UBIRATAN, o qual efetuou a prisão em
flagrante  do  primeiro  denunciado  "KINHO",
afirmou em seu depoimento na esfera judicial  (ff.
379-380) que o referido fora preso meia hora após o
delito, conduzindo uma moto FAN preta, não tendo
sido apreendido em posse do mesmo qualquer arma
e roupa suja de sangue. Informa, outrossim, que na
filmagem reconhece claramente  apenas  o segundo
denunciado  Valmir,  tendo  ouvido  dizer  que  o
primeiro  denunciado  "KINHO" seria  uma  espécie
de  olheiro,  mas  não  podendo  confirmar  a
informação.” (fl. 569)
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Outro aspecto consignado na sentença e que merece destaque é
o  fato  de  que,  de  acordo  com  as  gravações  realizadas  no  dia  dos  fatos,  há  a
participação  de  dois  indivíduos  no  cometimento  do  crime,  só  não  foi  possível
precisar se um deles  era o apelante.

A propósito, colaciono precedentes:

EMENTA:  APELAÇÃO  CRIMINAL  -
EXTORSÃO  MAJORADA  -  RECURSO
MINISTERIAL  -  CONDENAÇÃO  -
IMPOSSIBILIDADE  -  AUTORIA  DUVIDOSA.
RECURSO  DEFENSIVO:  ABSOLVIÇÃO  EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA COM  FUNDAMENTO
NO ART. 386,  VII  DO CPP - ALTERAÇÃO DO
FUNDAMENTO  DA  ABSOLVIÇÃO  -
IMPOSSIBILIDADE  -  RECURSOS  NÃO
PROVIDOS.  1.  Mostrando-se  frágil  o  acervo
probatório, a manutenção da decisão absolutória é
medida que se impõe, em observância ao princípio
do  in  dubio  pro  reo.  2.  Somente  é  possível  a
absolvição com fundamento no art.  386,  IV, do
Código  de  Processo  Penal,  quando  restar
inequivocamente  comprovado  que  o  réu  não
concorreu  para  a  infração  penal,  hipótese  não
verificada nos autos.  (TJMG -  Apelação Criminal
1.0145.05.250286-4/001,  Relator(a):  Des.(a)  Kárin
Emmerich , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento
em  07/02/2017,  publicação  da  súmula  em
17/02/2017) - Destaquei

EMENTA:  APELAÇÃO  CRIMINAL  -  ROUBO
MAJORADO  -  ABSOLVIÇÃO  EM  PRIMEIRA
INSTÂNCIA  COM  FUNDAMENTO  NO  ART.
386, VII DO CPP - RECURSO - ALTERAÇÃO DO
FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO - ART.  386,
IV,  DO CPP -  IMPOSSIBILIDADE -  RECURSO
NÃO PROVIDO. - Impossível à absolvição com
fulcro no artigo 386, IV, do Código de Processo
Penal, uma vez que não comprovado que o réu
não concorreu para a infração penal. - Recurso
não  provido.   (TJMG  -   Apelação  Criminal
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1.0024.07.773395-4/003, Relator(a): Des.(a) Corrêa
Camargo  ,  4ª  CÂMARA CRIMINAL,  julgamento
em  08/06/2016,  publicação  da  súmula  em
15/06/2016) - Negritei

Assim sendo, somente é possível a aplicação do art. 386, IV, do
Código de Processo Penal e, por conseguinte, absolver o réu por este fundamento,
quando restar suficientemente demonstrado que ele não concorreu para a infração
penal, hipótese não verifica no caso em disceptação.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso,  em harmonia
com o parecer.

É o meu voto.

Cópia desta decisão serve como ofício de notificação.

Presidi  o  julgamento,  como  Presidente  da  Câmara  Criminal,
votando,  além  de  mim,  Relator,  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores
Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,  revisor,  e  Carlos  Eduardo  Leite  Lisboa  (Juiz
convocado para substituir o Exmo. Sr. Des. Arnóbio Alves Teodósio, vogal).

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor Doutor
Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, em 22
de maio de 2018.

João Pessoa, 23 de maio de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                       Relator
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