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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0057544-43.2012.815.2002 – Vara Militar da Comarca
de João Pessoa (Capital)
APELANTE: Ministério Público do Estado da Paraíba
APELADO: Cícero Gilson Cardoso da Silva
DEFENSOR: Antônio Laurindo Pereira

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DO  ART.  248  DO
CÓDIGO  PENAL  MILITAR  (APROPRIAÇÃO  INDÉBITA
SIMPLES).  ABSOLVIÇÃO  POR  AUSÊNCIA DE  PROVAS.
IRRESIGNAÇÃO  MINISTERIAL.  PLEITO  DE
CONDENAÇÃO  DO  RÉU.  INSTRUÇÃO  QUE  NÃO
LOGROU COMPROVAR, COM CLAREZA E EXATIDÃO, A
PRÁTICA  DO  DELITO  DESCRITO  NA  INICIAL
ACUSATÓRIA. PROVA DEPONENCIAL ESPARSA, VAGA E
IMPRECISA.  ABSOLVIÇÃO  QUE  SE  IMPÕE.
DESPROVIMENTO.

-  A  condenação  almejada  pela  insurreição  ministerial  passa
necessariamente,  pela  existência  de  prova  cabal,  idônea  e
inconteste  de  que  o  réu  se  apropiara,  de  forma  indevida,  da
quantia  em  dinheiro  descrita  na  denúncia,  passando  a  se
comportar como se fosse seu verdadeiro dono.

- No caso vertente, a prova granjeada na instrução aponta, com
demasiada  vaguidão,  fatos  e  circunstâncias  que,  considerados
isoladamente,  encetam  dúvidas  razóaveis  quanto  ao  estado  de
inocência  do  réu,  mas  de  igual  modo  não  conduzem  a  uma
indubitável  condenação,  quedando-se  a  ambiguidade  constatata
em seu favor.

- Escorreito, portanto, o entendimento esposado pelo juízo primevo
no  julgado  combatido,  que,  diante  da  clara  ausência  de  prova
judicial  que  ratificasse  os  indícios  de  autoria  e  materialidade
delitivas, absolveu o réu, com espeque na norma insculpida no art.
439, alínea e, do CPPM.

- Apelo 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 harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal, interposta pelo Ministério Público
do Estado da Paraíba,  em face  da  sentença  de  fls.  578/580,  prolatada  pela  Juíza  de
Direito  da  Vara  Militar  da  Comarca  de  João  Pessoa  (Capital),  Dra.  Thana  Michelle
Carneiro Rodrigues, nos autos da ação penal supranumerada, promovida pelo Ministério
Público do Estado da Paraíba,  que julgou improcedente a denúncia, absolvendo o réu
CÍCERO GILSON CARDOSO DA SILVA das imputações dos artigos 240 e 248 do
Código Penal Militar (furto simples e apropriação indébita simples), nos termos do
art. 93, IX, da Constituição Federal, e 439, alínea "e", do Código Penal Militar.

Os  fatos  são  narrados  pela  denúncia,  nos  termos  que  ora  se
transcreve:

"(...)

Extrai-se  do  presente  APDF,  que  no  dia  28/03/12,  o  SGT
CARDOSO subtraiu do Sr. Eliakim Sampaio de Araújo Teodoro a quantia de R$ 89.00
(0ITENTA E NOVE REAIS), fato esse confessado pelo próprio increpado.

Segundo  a  vítima,  durante  abordagem  efetuada  pelo  SGT
CARDOSO próximo ao Parque Arruda Câmara, este verificando que havia certa quantia
de dinheiro no bolso da vítima, pegou o dinheiro e colocou em seu bolso do colete, onde
informou que tal dinheiro serviria para o lanche.

O acusado declara que pegou o dinheiro, pois provavelmente seria
produto de tráfico de drogas e que conhecia a vítima e sabia que ela era traficante.

Flui do APDF, que o valor subtraído da vítima estava no porta
malas da viatura e que o increpado devolveu o valor à vítima no 10 BPM.

Diante do exposto, entende o MP que o valor de R$ 89,00 (oitenta
e nove reais) subtraído pelo increpado não se deu mediante violência, grave ameaça ou,
ainda, mediante a redução da capacidade de resistência da vítima. Que o denunciado
apesar de se encontrar armado durante a revista, a arma é inerente à função policial, e,
além disso, o emprego de arma é fator utilizado apenas para qualificar o delito de roubo,
não para tipificá-lo.

(...)”.

A denúncia fora recebida em 06/02/2013 (fl. 02).

Irresignado  com  o  decreto  absolutório,  o  Ministério  Público
Estadual interpôs a apelação de fl. 581.

Em suas razões recursais (fls. 582/584), o apelante argumenta que a
instrução quedou-se exitosa em comprovar, de forma cabal e indiscutível, a prática, pelo
apelado, do crime de apropriação indébita simples, pelo que deve a sentença proferida em



primeira instância ser efetivamente reformada, com a condenação do réu nas penas do art.
248 do CPM (apropriação indébita simples).

Nas  contrarrazões  das  fls.  295/597,  o  apelado  pugnou  pelo
desprovimento do recurso apelatório e, consequente, manutenção da sentença recorrida.

Nesta  instância,  a  Procuradoria  de  Justiça  estadual,  através  do
Procurador Joaci Juvino da Costa Silva, no seu emérito parecer de fls. 605/608, opinou
pelo provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO:

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

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 ministerial.

O crime militar de apropriação indébita simples está tipificado pelo
art. 248, caput, do Código Prnal Militar, que estabelece:

Art.  248.  Apropriar-se  de  coisa  alheia  móvel,  de  que  tem  a  posse  ou
detenção:
Pena - reclusão, até seis anos.

O núcleo do tipo supra mencionado é “apropriar-se”, tomar como
própria uma coisa pertencente a outrem. Em outras palavras,  o sujeito legitimamente
exerce a posse ou a detenção de um bem e, após determinado momento, passa a se
comportar como se fosse seu verdadeiro dono.

No caso vertente, a condenação do réu pelo crime de apropriação
indébita exige, necessariamente, a existência de prova cabal, idônea e inconteste de que
este  se  apropiara,  de  forma  indevida,  da  quantia  em  dinheiro  descrita  na  denúncia,
passando a se comportar como se fosse seu verdadeiro dono.

Essa prova, contudo, a instrução não logrou produzir.

A testemunha Eriosvaldo Gouveia Pereira, que estava de serviço
no dia do fato, na mesma Viatura que o réu, informa em seu depoimento prestado à Justiça
Castrense (fl. 89):

"(...) que estava de serviço com o acusado quando recebeu a informação pelo seu
telefone pessoal, através de um informante que seria praticado um homicídio na
localidade da Terra do Nunca no bairro do Róger;  que a área de autuação do
depoente e acusado era no bairro de Mandacaru; que mesmo não sendo o setor da
guarnição se deslocaram com a VTR até o bairro do Róger; que não recorda se
houve comunicação ao CIOP ou ao CPU; que quando iam chegando a Terra do
Nunca,  pela parte  baixa,  dois  indivíduos saíram correndo;  que  contornaram o



local e quando chegaram na parte superior já encontraram os PM/2 revistando um
dos suspeitos, sendo que o outro conseguiu fugir; que a PM/2 foi acionada pelo
mesmo informante do depoente; que mesmo estando descaracterizado reconheceu
os PM/2, pois já os conhecia; que eram os PM Vinícius, Ernesto e Valdir; que a
PM/2 foi quem revistou o primeiro suspeito; que nada foi encontrado com esse
suspeito, sendo ele liberado; que as duas VTR’s saíram juntas contornando o local
em  busca  dos  suspeitos;  que  viram  um  grupo  de  seis  pessoas  e  fizeram  a
abordagem do grupo; que cada PM fez a revista em um suspeito; que foi neste
momento em que o acusado revistou a vítima Eliakim; que neste momento não
percebeu se foi retirado algum valor da vítima pelo acusado;  que não ouviu o
acusado dizer que aquele seria o dinheiro do lanche; que ato contínuo passou
um senhor dizendo que o suspeito estava lá embaixo na mata; que o grupo de
seis pessoas foi liberado e todos os PMs seguiram em busca do outro suspeito;
que seguiram as duas VTR’s juntas; que não conseguiram pegar o suspeito,
mesmo  entrando  dentro  da  mata;  que  a  PM/2  deixou  a  diligência  sem
comunicar a guarnição do depoente; que logo após a abordagem do grupo de
seis  e  a  comunicação  do  senhor  que  havia  um  suspeito  na  parte  baixa  o
depoente largou no chão os documentos pessoais e o salvo conduto de um dos
abordados, devido a rapidez imprescindível a diligência; que embarcou na VTR
e neste  momento  o  acusado colocou o  valor  de  R$ 89,00  reais  na  própria
prancheta e disse que aquele valor era do abordado Eliakim e que esqueceu de
devolver; que não recorda do acusado ter lhe dito que estava retendo o valor de
R$ 89,00 reais do Eliakim para averiguar que se tratava de dinheiro proveniente
de  tráfico  de  drogas;  que  após  a  busca  frustrada  pelo  suspeito  na  mata  o
acusado determinou que a VTR retomasse ao Róger para entregar o valor em
dinheiro  ao  Eliakim;  que  este  último  é  pessoa  bastante  conhecida  na
comunidade e  que foi  fácil  localizar  a residência  do seu tio;  que tentaram
entregar ao tio o valor, sendo que ele se recusou a receber; que em seguida
foram acionados  pelo  rádio  sob  a  ordem da Ten Gabriela  CPU,  para  que
comparecessem ao quartel; que ao chegarem ao quartel foram encaminhados ao
Cap. Alves; que o capitão colocou o depoente em uma sala e o depoente em outra;
que foi ouvido informalmente pelo Cap. Ronaldo sobre os fatos; que dentro da
sala  com o  depoente  estava  o  Cap.  Ronaldo  a  Ten.  Gabriela  e  a  vítima  e  o
Advogado Lula  Lucena;  que a vítima chegou a dizer  que se  tratava  de um
engano e que apenas queria o dinheiro de volta, sendo que o Cap. Alves disse
que  se  a  vítima  voltasse  atrás  seria  presa;  que  o  dinheiro  permaneceu  na
prancheta do acusado dentro do porta luva da vtr; que não recorda se na hora da
abordagem do Eliakim foi retirado algum outro bem dele além de dinheiro; (...)"

Ouvida em juízo, a testemunha Diego Ernesto Pereira de Barros
(fl. 135) informou:

"(...)  que participou da abordagem que rendeu ensejo aos fatos denunciados;
que nada de ilícito foram econtrados com as vítimas; que a abordagem se deu em
decorrência  de  denúncia  anônima;  que  várias  pessoas  foram  abordadas  na
ocasião;  que  não  presenciou  o  fato  narrado  na  denúncia,  somente  tomando
conhecimento  dos  fatos  criminosos  ora  apurados  momentos  depois  da
abordagem, através de comentários, no Batalhão; que além do depoente e do réu,
outros militares participaram da ocorrência; que não sabe informar se os demais
militares presenciaram o réu praticando os fatos narrados na denúncia; que não
conhece o réu e nunca havia trabalhado com ele antes;  que o depoente e sua
guarnição iniciaram as abordagens da ocorrência; que a guarnição comandada
pelo  réu  chegou  instantes  depois  do  início  da  operação;  que  isso  ocorreu
porque  a  guarnição  do  depoente,  ao  chegar  no  local  das  abordagens,
constatou que alguns indivíduos, ao avistarem  as VRT's, empreenderam fuga;
que  por  tal  motivo  solicitaram  apoio;  que  somente  em  decorrência  dessa
solicitação sobreveio a guarnição comandada pelo réu; que não se recorda se
presenciou o acusado revistando alguém na ocorrência; que não sabe informar
se,  ao final  da ocorrência,  a  guarnição  do acusado permaneceu no local;  que
(...)".



Por  sua  vez,  a  testemunha Ronaldo  Gomes  (fl.  135) afirmou,
perante o juízo da causa:

"(...) que estava na Ouvidoria da PM, quando foi procurado pela vítima; que esta
lhe informou que o réu havia ficado com um dinheiro seu, por ocasião de uma
abordagem que havia sido feito momentos antes; que a vítima precisou o nome
do Policial  que havia  subtraído  o dinheiro;  que o depoente  se  dirigiu com a
vóitima até a sala do Corregedor da PM, e este, acessando a intranet, lhe mostrou
fotos dos Policiais; que ao momento em que a foto do réu apareceu no sistema, a
vítima lhe reconhecera;  que, indagado acerca da existência de testemunhas,  a
vítima informou que as mesmas estavam no Shopping, e que não tinha o número
de telefone das mesmas; que quando chegopu ao Batalhão, o réu foi chamado à
Ouvidoria,  e  negou  a  procedência  da  denúncia;  que  iniciou  o  procedimento
investigatório, ouvindo formalmente a vítima; que ao momento em que a vítima
depunha, um PM adentrou a sala, informando que o réu confessou que o dinheiro
estava com ele;  que, num primeiro momento, e questionado sobre a posse do
dinheiro,  o  réu  afirmou  que,  no  ato  da  abordagem,  precisou  se  ausentar
momentaneamente para perseguir outro indivíduo; que o réu disse, ainda, que
sinalizou  para  a  vítima,  ordenando  que  esta  o  esperasse,  e  que,  quando
retronou,  ela não mais  estava no local;  que não lembra  se a  vítima,  ao ser
ouvida, confirmara a versão apresentada pelo réu; que o dinheiro foi devolvido
mediante a lavratura de um auto de entrega; que, fora esse episódio, não tem
conhecimento de nenhuma conduta negativa do réu no exercício da função; que
a vítima informou posteriormente que tinha havido um mal entendido, e que
não queria levar a denúncia adiante; que a vítima foi advertida pelo Capitão
Alves, que era o Corregedor da PM e presidente do flagrante, que, se desistisse
do  procedimento  investigatório,  seria  conduzida  até  a  delegacia  para  a
sprovidências cabíveis; (...)"

Já a testemunha José Silva Cavalcante (fl. 135) disse à autoridade
processante:

"(...) que é Militar e conhece o acusado; que no dia do fato estava de folga, em
um bar de sua propriedade, situado no Bairro do Róger, quando escutraram um
estampido de disparo de arma de fogo; que posteriormente observou que o réu
vinha correndo atrás de um indivíduo em direção ao CPTRAN; que ao retornar,
o réu perguntou a testemunha se ela tinha visto o indivíduo passando com uma
sacola plástica; que respondeu afirmativamente; que o réu não conseguiu abordar
o  indivíduo,  que  empreendeu  fuga  e  obteve  êxito  em  evadir-se;  que  nesse
momento  o  réu  retornou  para  junto  da  guarnição,  onde  comandava  umas
abordagens;  que  esse  fato  acontecera  por  volta  das  15  horas;  que  o  réu  lhe
mostrou  um  bolinho  de  dinheiro  que  havia  pego  com  uma  das  pessoas
abordadas;  que o réu é um excelente policial,  que trabalha corretamente;  que
tomou conhecimento dos fatos narrados na denúncia no dia posterior, no Quartel;
que o indivíduo que o réu estava perseguindo é comnhecido na localidade como
traficante de drogas; que não conhece a vítima; (...)"

Em  suas  informações  prestadas  perante  o  juízo  de  piso,  a
testemunha Valdir Targino da Silva (fl. 409) asseverou:

"(...) que estava de serviço no dia do fato; que foram atender a uma ocorrência
de  tráfico  nas  imediações  do  Baixo  Róger  e  solicitaram  apoio  à  viatura
comandada pelo réu para fazer um cerco na localidade, posto que eventuais
suspeitos se embrenharam na mata; que posteriormente fez a abordagem de um
grupo de aproximadamente 5 ou 6 garotos, nada encontrando de ilícito em seus
poderes;  que  não  se  recorda  se  o  réu  também  participou  da  referida
abordagem; que após a abordagem a viatura do depoente se retirou do local; que
ficou a cargo do réu o desfecho da ocorrência, tendo em vista a sua graduação
maior e mais antiga;  que se surpreendeu ao tomar conhecimento dos fatos
narrados na denúncia, posto que não presenciou nenhuma anormalidade ou



ilicitude na conduta do réu ao momento das abordagens realizadas;  que não
viu ninguém reclamar de qualquer mau procedimento do réu ao momento das
abordagens;  que  tem conhecimento  de  que  o  réu  é  um bom policial  e  não
conhece nenhum outro fato desabonador de sua conduta ou reputação; (...)"

Ouvida como testemunha pela autoridade processante, a  Tenente
Gabriela Carneiro Giacómo (fl. 482) informou:

"(...)  que não presenciou o fato do furto; que estava comandando uma ronda,
quando foi chamada pelo Capitão Alves à sede do Batalhão, após a denúncia da
vítima; que ao chegar na sede do Batalhão, inspecionou a viatura comandada
pelo réu,  e  lá  encontrou a quantia em dinheiro,  nos termos descritos  pela
vítima; que reitera que a mencionada quantia em dinheiro foi encontra no
interior  da viatura,  e  não em poder  do réu;  que  a  partir  daí  procedeu-se à
lavratura  do auto de prisão em flagrante;  que conhece o réu, tendo com ele
trabalhado por mais ou menos um ano e meio, dois anos; que o réu era seu
comandado; que o réu possui uma conduta bem discreta, e não tinha nenhum
contato negativo até a data desta ocorrência; que não conhece a vítima; que
posteriormente foi informada pelo réu que o mesmo havia pego o dinheiro para
mostrar a tia da vítima, que residia na mesma rua que o réu, que tal valor era
proveniente de tráfico ilícito de entorpecentes; que esse não é o procedimento
padrão a ser adotado pela Polícia Militar em casos análogos; que presenciou a tia
da vítima no Batalhão, confirmando postriormente a tese do réu; (...)"

A testemunha Vinícius do Nascimento Bezerra (fl. 497) afirmou,
em seu depoimento judicial:

"(...) que estava no local descrito na denúncia ministerial, no dia do fato; (...)
que quem fez a revista da vítima foi o soldado Valdir; que o soldado Valdir
repassou os pertences encontrados com a vítima ao réu; que o réu, a partir
desse  momento,  assumiu  a  ocorrência  e  o  depoente  se  dirigiu  com  sua
guarnição para outro destino; que posteriormente tomou conhecimento que o
réu  tinha  sido  autuado  sob  a  acusação  da  denúncia;  que  posteriomente  se
encontrou com o réu no Batalhão, que lhe informou que o dinheiro já estava
anexado à ficha de ocorrência,  e  que posteriormente o entregaria a tia  da
vítima,  que  era  conhecida  do  réu,  por  residir  no  mesmo  bairro;  que  em
nenhum momento o réu lhe informara de qualquer intento de se apropriar da
referida quantia em dinheiro; que lhe fora dito que o réu adentrou ao Batalhão
com  uma  prancheta  contendo  a  ficha  de  ocorrência  e  o  dinheiro  havido  da
abordagem;  que  não  teve  acesso  à  mencionada  ficha  de  ocorrência;  que  a
ocorrência era de tráfico ilícito de drogas e de um possível  homicídio; que
nessas ocorrências normalmente se apreendem drogas e dinheiro, ou somente
um dos dois itens; que reitera ter visto o soldado Valdir entregando o dinheiro e
a documentação da vítima ao réu, ao momento da abordagem; (...) que os objetos
apreendidos  nas  abordagens  são  encaminhados  à  autoridade  policial  para  as
devidas providências; (...)"

Em depoimento prestado perante à autoridade judiciária primeva, a
vítima Eliakin Sampaio de Araújo Teodoro (fl. 527) informou:

"(...) que conhece o réu, pois este mora vizinho à casa de sua tia; que ia pro
Shopping junto com uns colegas, quando todos foram abordados pelos Policiais;
que não havia drogas com nenhum dos abordados;  que na época  do fato era
usuário  de  drogas;  que  está  preso  provisoriamente,  acusado  de  157;  que  o
dinheiro que portava era pra comprar a fralda do seu filho; que trabalhava na
época; que o dinheiro era proveniente de seu salário semanal; que o réu pegou o
dinheiro e disse que era de 'carta'; que o depoente disse que não ia ficar assim
não,  que  iria  no  Batalhão  denunciar;  que  foi  em casa,  pegou  a  esposa,  que
conhecia a origem do dinheiro, e foi ao Batalhão; que o dinheiro foi encontrado
no bolso do réu; que antes desse fato já tinha sido abordado pelo réu; que o réu



prendera sua moto e a levou para a PBTRAN; que vários policiais participaram
das  abordagens;  que  foi  abordado  pessoalmente  pelo  réu;  que  nenhum  dos
abordados correu; que o réu não apresentou nenhuma justificativa ao ficar com o
dinheiro; que foi ameaçado pelo réu no dia do fato; que as ameaças persistiram
posteriormente, ao depoente e a seu tio; que seu tio já foi preso uma vez, por
suposto envolvimento em um caso de homicídio; (...)"

Em uma detida análise das provas granjeadas da instrução, percebe-
se com clareza que as declarações da vítima, uma vez consideradas, encontram-se quase
que por completo desalinhadas com os fatos apresentados pelas testemunhas, ouvidas em
juízo sob o crivo do contraditório.

Todos os depoimentos supramencionados apontam, com demasiada
vaguidão,  fatos  e  circunstâncias  que,  considerados  isoladamente,  encetam  dúvidas
razóaveis quanto ao estado de inocência do réu. Todavia, e de igual modo, não conduzem à
sua indubitável condenação.

É fato, pois, que a instrução quedou-se inexitosa em produzir uma
prova que ratificasse, de forma estreme de dúvidas, os fatos aventados na inicial acusatória.

Acertado, portanto, o entendimento esposado pelo juízo primevo no
julgado  combatido,  que,  diante  da  clara  ausência  de  prova  judicial  que  ratificasse  os
indícios de autoria e materialidade delitivas colhidos no transcurso do inquérito, absolveu o
réu Cícero Gilson Cardoso da Silva, nos termos do art. 439, alínea e, do CPPM.

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

É como voto.

Presidiu o  julgamento,  com  voto,  o Excelentíssimo Senhor
Desembargador João Benedito da Silva, decano do exercício da Presidência da Câmara
Criminal  e  relator,  dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores
Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,  relator,  Arnóbio  Alves  Teodósio  (com jurisdição
limitada),  revisor,  e  Marcos  William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado  até  o
preenchimento da vaga de Desembargador).  Ausente justificadamente o Desembargador
Carlos Martins Beltrão Filho.

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, 3 de maio de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


