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APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIMES  DE  FURTO
QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO
DE  MENORES.  CONCURSO  DE  AGENTES.
ABSOLVIÇÃO  DOS  RÉUS.  IRRESIGNAÇÃO
MINISTERIAL.  ADUÇÃO  DE  MATERIALIDADE  E
AUTORIA  INDUVIDOSAS.  MATERIALIDADE
INCONTESTE.  DÚVIDAS  RAZOÁVEIS  QUANTO  À
AUTORIA DELITIVA. CONFISSÃO JUDICIAL ISOLADA
DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS.
FORÇOSA  MANUTENÇÃO  DO  JULGADO
VERGASTADO. DESPROVIMENTO DO APELO.

- Em que pese a indubitável presença de elementos que atestem
a  materialidade  dos  delitos  enumerados  na  denúncia,  a
instrução  não  logrou  êxito  em comprovar,  de  forma cabal  e
inequívoca, terem sido os réus os reais autores dos crimes.

-  O  fato  de  a  confissão  judicial,  em  muitos  dos  casos,  ser
utilizada  como  um  dos  fundamentos  para  justificar  a
condenação,  não  permite  que  o  julgador  lance  mão,
isoladamente, desse meio de prova para condenar o réu, sendo
a absolvição é medida impositiva, nos termos do art. 386, VII,
do  CPP,  quando  o  relato  de  um  dos  réus  se  encontra  em
desalinho com os  demais elementos  de prova produzidos  nos
autos, circunstância insuficiente para a condenação.

- Recurso a que se nega provimento.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.



ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo,
nos termos do voto do Relator, e em desarmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  apelação  criminal interposta  pelo  Ministério
Público do Estado da Paraíba, em face da sentença de fls. 213/218, prolatada pela
Juíza de Direito da 3ª Vara da Comarca de Catolé do Rocha, Dra. Deborah Cavalcanti
Figueiredo, nos autos da ação penal supranumerada, promovida pelo Ministério Público
do Estado da Paraíba, que julgou IMPROCEDENTE a denúncia, para ABSOLVER
os apelados RANIERE DE LIRA SILVA e LUAN ISLLAN VIEIRA DE BRITO
pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP), furto
qualificado (art. 155, § 4º, I e IV do CP), e corrupção de menor (art. 244-B, da Lei
nº 8.069/90), e DANIEL DA PENHA SILVA, da imputação que lhe pesa acerca do
delito de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal.

Narra a proemial acusatória que, na noite do dia 17/09/2014, por
volta das 22:30 horas, os denunciados Daniel “Maconha” e Raniere de Lira obtiveram,
por empréstimo, uma motocicleta de propriedade do denunciado Luan Isllan Vieira de
Brito, e nela saíram para assaltar aleatoriamente, vindo a abordar algumas pessoas que
transitavam  nas  proximidades  da  Padaria  de  Zé  Pequeno,  na  cidade  de  Catolé  do
Rocha/PB, delas subtraindo, em concurso de agentes, e mediante grave ameaça exercida
com  emprego  de  arma  branca,  um  telefone  celular  e  uma  pequena  quantidade  de
dinheiro.

Assevera,  ainda,  a  denúncia,  que no inquérito  restou apurado
que o denunciado Luan Vieira emprestou a motocicleta a Raniere e Daniel “Maconha”,
com o intuito de participar do produto dos eventuais assaltos que fossem praticados por
estes últimos.

Informa, por fim, que, nessa mesma noite, o denunciado Raniere
de Lira convidou o menor Daniel Silva a participar de uma outra empreitada criminosa,
que se deu na loja de eletrônicos pertencente à vítima Manoel Trajano Neto, conhecido
como  “Neto  da  Locadora”,  local  de  onde  subtraíram,  mediante  rompimento  de
obstáculo (quebrando as portas de vidro), 2 (dois) aparelhos de DVD.

Denúncia recebida em 19/12/2014 (fls. 90/91)

Irresignado, o Ministério Público Estadual interpôs a apelação
de fls. 222.

Em suas  razões  recursais  (fls.  227/234),  o  apelante  aduz não
haver  dúvidas  “quanto  à  autoria  e  materialidade  dos  delitos  atribuídos  aos  réus
Raniere e Daniel”, em face, sobretudo, da confissão apresentada em juízo por Daniel,
que “assumiu ter  subtraído o celular  de uma das pessoas que estavam próximas à
padaria, confirmando que agiu conjuntamente com Raniere, que era quem guiava a
motocicleta”. Alega, ainda, que a sobredita confissão não constitui prova isolada, por
entrelaçar-se com as declarações da testemunha Gilverlan, que não são absolutamente
vagas,  pois  confirmam o  envolvimento  do  denunciado  Raniere  no  crime.  Requer  a



modificação da  sentença,  com a  condenação dos  apelados  Daniel  da  Penha Silva  e
Raniere de Lira Silva, pugnando, ainda, pela manutenção da absolvição do réu Luan,
cuja participação nos crimes não restou evidenciada no processo.

Nas  contrarrazões  apresentadas  às  fls.  235/240  e  241/245,
respectivamente, os apelados Daniel da Penha Silva e Raniere de Lira Silva pugnaram
pelo  desprovimento  do  recurso  apelatório  e,  consequente,  manutenção  da  sentença
recorrida.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça estadual, através do
Procurador Francisco Sagres Macedo Vieira, no seu parecer das fls. 252/263, opinou
pelo provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO:

Conheço o recurso apelatório, eis que presentes os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos para a admissibilidade dos mesmos.

Os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
foram  amplamente  observados  nesta  ação  penal.  Não  há,  desse  modo,  nulidades
permeando o processo.

Compulsando a prova produzida no presente encarte processual,
concluo que não há, todavia, como subsistir a pretensão deduzida no apelo.

Ao contrário do que afirma o Nobre Promotor  de Justiça em
suas  razões,  e  em  que  pese  a  assente  constatação  de  materialidade  dos  delitos
ancorados na denúncia, percebe-se que a autoria delitiva não restou cabalmente
evidenciada no processo.

Com efeito, da análise da prova contida no feito em epígrafe,
percebe-se, com clareza, que tais elementos não reforçam a tese do apelante, senão a
contrapõem.

Em  depoimento  bastante  desconexo  prestado  perante  a
autoridade judicial  (mídia de fl. 117), a testemunha  Reginaldo Rodrigues da Silva,
que  é  Policial  Militar,  informou  que  estava  de  serviço  no  dia  do  fato,  e  tomou
conhecimento do furto na locadora. Afirmou que, em sede de investigações, chegou até
a casa do menor D.S., encontrando-o com os objetos do furto. Disse ainda que o menor
D.S., ouvido na delegacia, fez um relatório que o interessou a ir atrás de Raniere, que
posteriormente  se  entregou  na  delegacia,  ao  sentir,  segundo  o  depoente,  que  a
investigação  recairia  sobre  sua  pessoa.  No  tocante  ao  crime  de  roubo,  nada  soube
informar que pudesse de fato orientar o juízo processante a obter uma certeza quanto a
participação dos denunciados.

Ouvido em juízo, em depoimento não menos confuso (mídia de
fl. 117), o Policial Militar Gildevan Alves de Melo esclareceu que fez a apreensão do
menor D.S., em decorrência de uma denúncia de furto, ocorrida na locadora. Disse que



D.S foi encontrado em sua residência, e, na frente de seus pais, confessou a prática do
furto, indo pegar os objetos no mato, junto com os policiais. Informou que D.S., no ato
da confissão, detalhou haver praticado o furto juntamente com Raniere. Sobre o roubo
ocorrido nas imediações da padaria, asseverou que as vítimas disseram que se tratavam
de  dois  homens  numa  moto,  não  se  recordando  se  as  características  físicas
apresentadas  pelas  vítimas  batiam  com  a  dos  acusados.  Disse,  por  fim,  que,  da
apuração dos fatos, constatou que houve confusão, pois tanto um dos participantes do
assalto nas imediações da padaria, quanto um dos que praticaram o furto na locadora
eram homônimos.

A vítima  Manoel  Trajano  Neto (mídia  de  fl.  141),  que  é
proprietário da locadora furtada, informou que a ação ocorrera por volta de meia noite, e
que  fora  filmada  pelas  câmeras  de  segurança  que  estavam  instaladas  no  local.
Esclareceu que, pelas imagens,  não dá pra afirmar que foram os denunciados, pois
ambos estavam com capacete.

Doutro  lado,  a  testemunha  Antônio  Pereira  da  Silva  Filho
(ouvida nos termos da mídia inserta na fl. 141) se restringiu a falar sobre a conduta
social do denunciado Luan Isllan. Já  Vanderson de Lima Barreto informou que foi
indevidamente acusado de ter participado dos delitos, e que passou a noite detido na
delegacia por conta disso, sendo solto somente porque os denunciados se entregaram no
dia posterior.  Ambos os depoentes nada sabiam sobre os fatos da causa, e em nada
acresceram,  portanto,  à  elucidação  de  qualquer  detalhe  ou  circunstância  sobre  os
crimes imputados aos réus.

Por sua vez, o apelado Raniere de Lira Silva, ao ser interrogado
perante o juízo processante (mídia de fl. 141), negou a autoria de todos os delitos que
lhe  foram cominados  na  denúncia,  afirmando  que  não  tem relação  com os  demais
denunciados nem com o menor D.S., e informando que passou toda a noite do fato entre
uma boca de uso de crack, droga na qual se diz viciado, e a residência de seu avô.

No mesmo ato (vide termo de audiência de fl. 142), o Ministério
Público, ora apelante, prescindiu da oitiva do menor Daniel Silva, confesso autor do
furto indicado na denúncia, e citado por uma das testemunhas como elo para chegar
até o apelado Reniere de Lira.

Doutra banda, o relato promovido por  Daniel da Penha Silva
(mídia de fl. 141), em que afirma ter executado o assalto nas imediações da padaria na
companhia do corréu Raniere, constitui elemento isolado de todo o contexto probatório
produzido no processo, quedando-se incapaz, por si só, de render ensejo à formação do
convencimento do julgador, lastreando-lhe o entendimento pela edição de  um decreto
condenatório, porquanto desacompanhado de evidências e indícios de autoria de maior
consistência.

A respeito do tema, precisa é a lição de WALTER NUNES DA
SILVA JÚNIOR:

“A preocupação com a liberdade e a honra das pessoas na esfera criminal é de
tal  magnitude  que  a  cláusula  do  devido  processo  legal  exige  para  o
reconhecimento da responsabilidade penal a adequada apuração do fato por
meio do processo. É por isso que a confissão, no espaço criminal,  não se



confunde com o reconhecimento da procedência da pretensão do fato por
meio do processo, nem muito menos torna, para fins de aplicação da norma
penal ao caso concreto, desnecessária a instauração do processo criminal. De
toda e qualquer maneira, para aplicar uma pena mister se faz a definição da
culpabilidade do agente por meio do processo. Sem a demonstração da culpa
formada em um processo no qual é garantida a ampla defesa, é inválida a
eventual pena aplicada à pessoa, por ofensa ao princípio do devido processo
legal”. (Curso de Direito Processual Penal: Teoria (Constitucionalista) do
Processo Penal, Renovar, 2008, p. 420)

Com  efeito,  segundo  se  constata  do  caderno  processual,  o
próprio  Ministério  Público,  por  razões  que,  com a  devida  vênia,  não  se  consegue
alcançar,  esquivou-se  do  seu  dever  de  provar  os  fatos  criminosos  imputados  aos
acusados,  contentando-se,  singelamente,  com  a  confissão  de  um  deles  e  com  os
elementos colhidos na fase inquisitiva.

Logo, em que pese a confissão supramencionada, perpetrada na
fase judicial, ausente a sua devida corroboração por outros elementos de prova, não tem
força nenhuma a ensejar a condenação contra os apelados. Tal entendimento encontra
arrimo na melhor doutrina e na jurisprudência pátria:

“A previsão legal que indica a necessidade de se confrontar o conteúdo da
confissão  com  os  demais  elementos  de  prova  (art.  197)  é  bastante
emblemática  da  situação  do  acusado  perante  o  sistema  do  Código  de
Processo  Penal  de  1941.  É  que,  na  ordem  precedente  (antes  do  sistema
processual implantado com a Constituição de 1988), as provas produzidas na
fase  policial  sempre  serviram  de  fundamento,  às  vezes  único,  para  a
condenação.
Atualmente, com a exigência do contraditório e da ampla defesa, as provas
produzidas  na  fase  pré-processual  destinam-se  ao  convencimento  do
Ministério  Público,  e  não  do  juiz.  Por  isso,  devem ser  repetidas  na  fase
instrutória da ação penal. Daí, a previsão, expressa, do art. 155, caput , CPP,
em redação dada pela Lei n o 11.690/08.
A confissão, sobretudo, não terá valor algum quando prestada unicamente na
fase de inquérito (ou administrativa), se não confirmada perante o juiz. E,
mesmo quando prestada em juízo, deverá ser também contextualizada junto
aos demais elementos probatórios, quando houver,  diante do risco, sempre
presente,  sobretudo  nos  crimes  societários,  de  autoacusação  falsa,  para
proteger o verdadeiro autor”. (E-book – Curso de processo penal / Eugênio
Pacelli de Oliveira. – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2016,
p. 520/521)

APELAÇÃO CRIME. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (ART.
12 DA LEI Nº 10.826/2003). PLEITO ABSOLUTÓRIO. ACOLHIMENTO.
INSUFICIÊNCIA  PROBATÓRIA  PARA  EMBASAR  O  DECRETO
CONDENATÓRIO.  CONFISSÃO ISOLADA NOS AUTOS. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO. INTELIGÊNCIA DO ART. 386, INC. VII,  DO
CPP. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. DEMAIS PLEITOS RECURSAIS
PREJUDICADOS. RECURSO PROVIDO.
-  Impõe-se  a  aplicação  do  princípio  in  dubio  pro  reo,  quando  houver
insuficiência  probatória,  sendo  fato  isolado  nos  autos  e,  portanto,  é
insuficiente para sustentar a condenação. Inteligência do art. 386,inciso
VII, do Código de Processo Penal. (Grifei e destaquei)
(TJPR – AC nº  1.523.216-7 -  Relator: DES. JOSÉ MAURÍCIO PINTO
DE ALMEIDA – Data do julgamento: 11/06/2016 – Data da publicação:
DJ 1886 – 20/06/2016)



A incerteza quanto à autoria dos delitos exsurge, ainda, da falta
de identificação das vítimas do roubo, aliada ao fato de que os objetos roubados não
foram localizados.

Noutro  passo,  no  que  tange  o  delito  de  furto,  dessume-se,
outrossim,  que  a  despeito  da  materialidade  inconteste  (a  exemplo  da  localização  e
apreensão dos  objetos  furtados),  a  autoria  delitiva  não restou  patenteada,  à  luz  dos
elementos de prova colhidos na instrução judicial.

Como já  dito,  a  vítima Manoel  Trajano de  Melo,  ouvida  em
juízo, não reconheceu quaisquer dos réus como sendo autores do delito. Nem mesmo as
demais provas deponenciais produzidas foram capazes de estabelecer um liame, estreme
de dúvidas, entre os acusados e a cena do crime.

Em vista de tais ponderações, forçoso reconhecer, portanto, que
a manutenção da sentença que absolveu os apelados Raniere de Lira Silva e Daniel
da Penha Silva é medida impositiva.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  ao  recurso,
mantendo inalterados os termos da sentença prolatada em primeira instância.

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 Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito
convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador, vogal).

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Amadeus  Lopes
Ferreira, 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, 22 de maio de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


