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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL (Processo nº 0001906-63.2015.815.0371)

RELATOR: Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior

APELANTE :Marcos Felipe Queiroga Santana

ADVOGADO: Ozael da Costa Fernandes

APELADO: Justiça Pública

PENAL. Apelação criminal. Crime contra o patrimônio. Roubo 
consumado, majorado pelo emprego de arma. Ausência de 
provas  da  materialidade  e  da  autoria.  Impossibilidade  de 
condenação.  Palavra  da  vítima  insegura  e  contraditória. 
Provimento do apelo.

- Não tendo sido a palavra da vítima segura e objetiva ao  
narrar  o  fato  delituoso  (roubo  qualificado),  além  de  não  
existir  materialidade da consumação do crime, impõe-se a  
absolvição, nos termos do art. 386, V, do CPP e a liberação  
do apelante, que se encontra preso por força de sentença  
condenatória. 

VISTOS, RELATADOS e DISCUTIDOS estes autos, em que 
são partes as acima identificadas.

ACORDA a  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de  Justiça  da 
Paraíba, à unanimidade, em dar provimento à apelação, nos termos do voto do 
Relator e em desarmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  criminal  interposta  por  MARCOS 
FELIPE QUEIROGA SANTANA , com o escopo de impugnar sentença preferida 
pelo Juiz  de Direito  da 6ª Vara da Comarca de Sousa,  que o condenou pela 



prática do crime descrito no art. 157, § 2°, incisos I e II do Código Penal, a uma 
pena total de 05 (cinco) anos, 07(sete) meses e 06 (seis) dais de reclusão, a ser  
cumprida em regime inicial fechado, e 103 (cento e três) dias-multa, fixados à 
base de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos 
(fls. 160/166).

Consta da exordial acusatória que o recorrente, no dia 26 de 
abril de 2015, por volta das 21 horas, na companhia do adolescente Alex Zacarias 
Andrade,  mediante  a  utilização  de  violência  e  arma  de  fogo,  subtraiu  coisas 
alheias moveis pertencentes à vítima José Roberto Rodrigues de Lima.

Aduz  a  denúncia  que  no  dia  e  hora  referidos,  a  vítima 
transitava em sua motocicleta quando foi abordada pelos acusados e, no instante 
em que fazia uma conversão, foi surpreendido pela ação dos criminosos.

Nas razões do apelo, argumenta que não praticou o roubo 
do  qual  foi  acusado  e  que  a  sentença  condenatória  se  sustentou  única  e 
exclusivamente em indícios colhidos na fase inquisitorial,  não confirmados em 
juízo, pugnando pela aplicação do princípio in dubio pro reo.

Requer o provimento do recurso. (fls. 173/180).

Contrarrazões às fls. 232/239.

A Procuradoria-Geral  de Justiça opina pelo desprovimento 
do recurso (fls. 98/101).

É o relatório.

–  VOTO  –  Desembargador  Luiz  Silvio  Ramalho  Júnior. 
(Relator).

A sentença deve ser reformada.

De fato,  primeiro,  tem-se que não existe materialidade do 
delito, uma vez que os objetos apreendidos na posse do apelante, discriminados 
às fls. 17, todos lhe pertenciam, nada tendo sido encontrado que fosse sequer um 
dos objetos que a vítima afirmou ter-lhe sido subtraídos.

O que se percebe,  é  que a materialidade foi  considerada 
como presente, na sentença, sob o fundamento de que José Roberto Rodrigues 
de Lima, vítima, afirmou que foi o apelante que teria praticado o ilícito. No entanto, 
não se pode escusar que essa mesma pessoa, suposta vítima do crime de roubo, 
na  esfera  judicial,  retratou-se  e  não  manteve  o  reconhecimento  procedido  na 
delegacia de polícia, ou seja, não existe nenhum outro elemento nos autos que se 
possa configurar como sendo a materialidade do delito.

Nesse contexto, a autoria igualmente não resta latente.

Isso porque,  embora a vítima José Roberto Rodrigues de 
Lima tenha, na seara inquisitorial, afirmado que foi o apelante quem lhe abordou,  
na companhia de outra pessoa e lhe subtraiu vários objetos além de uma certa 
quantia em dinheiro, em Juízo, o ofendido se retratou, tendo sido categórico ao 



afirmar que não reconhecia Marcos Felipe Queiroga Santana como sendo um dos 
homens que lhe assaltou.

De fato, não se pode considerar, como fundamento de uma 
condenação, uma análise subjetiva das condições psicológicas da vítima, como 
fez  o  Juiz  a  quo,  senão  vejamos,  in  verbis,  o  que  dispõe  o  Magistrado  na 
sentença objurgada:

“(…) No que tange a autoria, a meu ver, também não há dúvidas.  
É que,  apesar  de a  vítima ter  se  retratado do reconhecimento  
prestado na Delegacia de Polícia, percebe-se claramente que, na 
audiência  de  instrução  e  julgamento,  ela  estava  agindo  sob 
pressão.  A todo momento respirando profundamente,  passando 
as mãos no rosto e com uma expressão facial de apreensão”.

Ora, questões subjetivas não podem ser consideradas como 
fundamento de um decreto condenatório penal, sendo imprescindível a certeza da 
ação delituosa, a fim de que não se condene um inocente.

Por  outro  lado,  ressalte-se  que  a  vítima  entrou  em 
contradição em outras  questões,  como,  por  exemplo,  quando foi  indagada se 
sofreu violência física.

No depoimento de fls. 11, na Delegacia, o ofendido afirma 
que o indivíduo que estava na garupa da citada motocicleta,  “desceu desta e  
puxou o declarante pelo braço, tendo o declarante reagido e tentado segurar  
o mencionado indivíduo, o qual estava de cara limpa e na ocasião, sacou  
uma pistola e desferiu uma coronhada no olho do declarante e outra na  
boca(...)”.

Já  em  juízo  a  vítima  afirma  que  sofreu  uma  coronhada 
apenas, e que esta foi na parte posterior direita da cabeça, reportando-se ao fato  
de  que  no  momento  da  agressão,  estava  de  capacete  e  não  foi  atingido 
diretamente.

Ou seja, não se pode olvidar que a palavra da vítima tem 
especial conotação nos crimes que são praticados de forma oculta, como o roubo, 
no entanto, tal declaração deve ser firme, possuir lógica e coerência, o que não 
ocorre no caso concreto, mormente quando se percebe, pela mídia anexa, que o 
ofendido  se  retrata  do  reconhecimento  feito  na  Delegacia  de  Polícia,  mesmo 
tendo sido inquirido e reinquirido, por diversas vezes, pelo Promotor de Justiça 
em exercício naquela Comarca.

Sendo assim, não se pode olvidar que, primeiro, não existe 
prova do cometimento do crime e, segundo, não se pode ter a certeza de que foi 
o apelante quem praticou o delito narrado na denúncia.

Dessa  forma,  havendo  dúvidas  quanto  à  ocorrência  do 
crime,  impõe-se a  reforma in  totum da  sentença  a quo, a  fim de que seja  o 
Apelante absolvido das imputações que lhe foram feitas, nos termos do disposto 
no art. 386, V, do CPP, a exemplo do ocorrido no seguinte julgado:



T  RF-1  -  APELAÇÃO  CRIMINAL  ACR  00049465120044013802   
(TRF-1)Data  de  publicação:  13/03/2015Ementa: PENAL. 
APELAÇÃO CRIMINAL. MOEDA FALSA (ART. 289 ,  § 1º ,  DO 
CÓDIGO PENAL ). 
MATERIALIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO  À 
AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ART. 
386  ,  V  ,  DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.  1.  Diante da 
insuficiência de provas a indicar que o réu concorreu para a 
infração penal, é de ser decretada sua absolvição, com esteio 
no art. 386 , V , do CPP , pois os indícios, não corroborados 
por  outras  provas,  são  frágeis para embasar  uma 
condenação. Manutenção  da  sentença  de  absolvição  do 
acusado. 3. Apelação do Ministério Público Federal não provida.”

DO DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  dou  provimento  à  apelação,  para, 
reformando  a  sentença  a  quo,  julgar  improcedente  a  denúncia  formulada  e 
absolver  MARCOS FELIPE QUEIROGA SANTANA da acusação da prática de 
roubo qualificado.

Uma vez que não há mais motivos para que o recorrente 
permaneça  preso,  expeça-se  alvará  de  soltura,  imediatamente,  se  por  outro 
motivo não deva permanecer preso.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo 
Senhor  Desembargador  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,  Presidente  da 
Câmara  Criminal.  Participaram  do  julgamento,  além  do  relator,  o 
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Luiz  Silvio  Ramalho  Júnior,  o 
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Carlos  Martins  Beltrão  Filho, 
revisor.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor 
Francisco Sagres Macedo Vieira, 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, 21 de junho de 2016.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior

                        Relator

http://trf-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/178076301/apelacao-criminal-acr-49465120044013802
http://trf-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/178076301/apelacao-criminal-acr-49465120044013802




PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL (Processo nº 000158063.2014.815.0331)

RELATOR: Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior

APELANTE: Eduardo Sidney Santana de Siqueira

DEFENSOR:Paulo Romero Feitosa Sobras

APELADO: Justiça Pública

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  criminal  interposta  por  Eduardo 
Sidney Santana de Siqueira, com o escopo de impugnar sentença preferida pelo 
Juiz de Direito da 5ª Vara da Comarca de Santa Rita, que o condenou pela prática 
do crime descrito no art. 157, § 2°, II do Código Penal, a uma pena total de 08 
(oito)  anos  de  reclusão,  a  ser  cumprida  em  regime  inicial  fechado,  e  800 
(oitocentos)  dias-multa,  fixados  à  base  de  1/30  (um  trigésimo)  do  valor  do 
salário mínimo vigente à época dos fatos (fls. 66/70).

Consta da exordial acusatória que o recorrente, no dia 09 de 
março de 2014, por volta das 14:30 min., foi preso em flagrante delito por roubar a 
carteira,  com documentos pessoais e dinheiro,  bem como o celular,  da vítima 
Airton  Douglas  Araújo  Oliveira,  fato  ocorrido  nas  proximidades  da  fábrica 
BRASTEX, na cidade de Santa Rita.

Nas razões do apelo, argumenta, em síntese, que apenas o 
celular da vítima foi encontrado próximo a si e não na sua posse. Além disso, a 
carteira, a faca nem qualquer outro objeto ou arma de fogo, capaz de gerar medo 
à vítima, foi encontrado em seu poder, o que implica no reconhecimento de que 
não houve violência na prática do delito.

Aduz que não se lembra do ocorrido, pois ao tempo da ação, 
se encontrava bastante embriagado, não tendo, portanto,  consciência de seus 
atos.

Sustenta que os fatos apurados nos autos não se coadunam 
com o delito de roubo qualificado, posto que ausente os elementos capazes de 
caracterizar o emprego de arma e suposta violência.



Afirma  que,  quando  preso,  não  tentou  dificultar  a  ação 
policial, não resistiu a prisão nem dificultou o trabalho da Justiça, comparecendo a 
todos os atos processuais e ainda, que tem residência fixa, atividade laboral, é 
servente de pedreiro e não apresenta perigo para a sociedade.

Requer  sua absolvição e,  alternativamente,  o  afastamento 
da qualificadora de emprego de arma (fls. 82/87).

Contrarrazões às fls. 91/95.

A Procuradoria-Geral  de Justiça opina pelo desprovimento 
do recurso (fls. 98/101).

É o relatório.

À Revisão.

João Pessoa, 30 de março de 2016.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior

                   Relator
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