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PENAL. Apelação criminal. Tentativa de roubo. Ausência de 
prova  da  materialidade.  Depoimentos  testemunhais 
contraditórios. Absolvição que se impõe. Desprovimento do 
recurso.

-  Não existindo provas contundentes,  mormente  prova do  
dolo específico no sentido de subtrair bem alheio mediante  
violência,  impõe-se a absolvição do acusado por  absoltua  
falta de provas.

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 negar 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  pelo  Ministério 
Público Estadual,  com o escopo de impugnar sentença preferida pelo Juiz de 
Direito  da  7ª  Vara  da  Comarca  de  Capital,  que  Zeilton  da  Silva  Ribeiro  da 



imputação relativa ao disposto no art.  157, § 2º, incisos I e II c/c art. 14, inciso II  
do CP e art. 244-B do ECA(fls. 115/119).

Consta  do  acervo  probatório  que  o  Ministério  Público 
ofereceu denúncia contra o réu pelo fato do mesmo ter tentado subtrair, mediante 
grave  ameaça,  com  a  utilização  de  arma  de  fogo  e  na  companhia  de  uma 
adolescente, Thalia Soares Figueiredo, o veículo das vítimas Allison Erik Gouveia 
Moura e Josué de Brito Gomes, fato ocorrido nas proximidades do Terminal de 
Integração do Bairro do Bessa.

Após instrução do feito, o Parquet aditou a inicial e incluiu o 
crime previsto  no  art.  244-B,  ECA,  no  entanto,  face a ausência  de  provas,  o 
Ministério Público deixou de recorrer por este motivo.

Nas razões de apelo, o MP afirma ser certa a materialidade 
do delito  de  roubo,  consubstanciada no auto  de prisão em flagrante,  auto  de 
apreensão e apresentação (fls. 13) e exame de eficiência de disparos de arma de 
fogo, conclusivo no sentido da aptidão de realizar disparos.

Argumenta  o  recorrente  que  as  declarações  das  vítimas 
também  são  firmes  em  apontar  o  réu  como  autor  da  empreitada  criminosa, 
revelando-se o conjunto  probatório  coerente  e  harmônico  no sentido  de ter  o 
increpado tentado praticar roubo em face dos ofendidos.

Requer  a  condenação  do  recorrido  com  a  conseguente 
condenação pelo disposto no art. 157, §2º, incisos I e II do CP.

Contrarrazões às fls. 120/121.

A Procuradoria-Geral  de Justiça opina pelo provimento do 
recurso (fls. 133/136).

É o relatório.

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

DA TEMPESTIVIDADE

O  recurso  encontra-se  tempestivo,  visto  que  o 
Representante  do  Ministério  Público  foi  intimado  da  sentença  no  dia  24  de 
fevereiro de 2015 e o recurso foi interposto no mesmo dia (fls. 113v/114).

DO MÉRITO 

No caso concreto, requer o Ministério Público a reforma da 
sentença singular, sob o fundamento de que há provas suficientes da prática do 
crime de roubo por parte do apelado, no entanto, não há fundamento para tanto, 
senão vejamos.

Primeiro,  no  tocante  à  materialidade  do  delito,  o  auto  de 
apresentação e apreensão de fls. 13 e o exame de eficiência de disparo de arma 
de fogo ( fls. 83/86), demonstram que o apelante estava armado, como de fato foi 
condenado nas penas do art. 15 da Lei n. 10.826/2003.



No entanto, não há provas de que o uso da arma foi meio 
para a subtração do veículo dirigido por Alisson Erick Gouveia de Moura, posto 
que o dolo específico da subtração não restou configurado.

Outrossim, em relação à tentativa supra citada,  verifica-se 
que  os  depoimentos  testemunhais  tomados  na  esfera  policial,  fl.08/09,  mais 
especificamente narrados pelas supostas vítimas, Alisson Erik Gouveia Moura e 
Josué de Brito Gomes, dão conta de que o apelado teria apontado uma arma para 
Erick e dito “vai, vai, passa tudo”,  e ainda, que chegou a acionar a arma, que não 
disparou.

Em Juízo, conforme mídia anexada às fls. 72, a testemunha 
Alisson Erick afirma, categoricamente, que o apelante tentou roubar seu carro, 
inclusive narrado, com detalhes, que o réu pediu para passar o carro e efetuou 
disparos contra seu veículo, sendo que a arma não funcionou.

No  entanto,  Josué  de  Brito  Gomes,  segundo  declarante, 
sustenta que vinha junto ao motorista e primeira testemunha Alisson, quando o 
acusado apareceu na frente do carro e apontou a arma para o motorista, sem no 
entanto anunciar nenhum assalto, tendo simplesmente apontado a arma, sequer 
solicitando o carro ou algum objeto.

Indagado,  reiteradamente,  pela  Magistrada  que  instruiu  o 
feito, a testemunha Josué ainda afirma que não sabe porquê o acusado praticou 
dita conduta, tendo agido sem nenhum motivo aparente.

Portanto, tratando-se de acusação de tentativa de assalto, 
tem-se que a materialidade não está devidamente comprovada em relação ao 
delito, que exige, para sua configuração, o dolo específico1.

Destarte,  as  testemunhas  são  contraditórias,  a  primeira 
afirmando ter escutado o réu pedir o carro e ter apontado a arma e o segundo, 
Josué,  ao  repetir,  por  várias  vezes,  em Juízo,  que  o  condenado  nada  disse,  
apenas apontou a arma para os declarantes e atirou. Ou seja, a finalidade da 
conduta do acusado não resta provada no sentido de querer praticar um assalto 
às vítimas,  podendo estar, na ocasião, agindo de forma deliberada, apenas para 
atirar nas pessoas, posto que portava uma arma e já tinha feito um disparo em via 
pública.

Outrossim, impõe-se consignar que não se pode presumir a 
intenção do agente, em relação à prática de crime de roubo, sendo certo que 
deve restar devidamente registrada a intenção de se apoderar da coisa alheia, 
mediante violência, o que não ocorreu no caso concreto.

1 *ROUBO QUALIFICADO - Quadro probatório que não traz a necessária certeza quanto ao 
crime de roubo Réu que nega a subtração Vítimas que não imputam ao réu a conduta  
descrita na inicial Confusão na saída de um baile - Falta de prova de dolo específico 
Atipicidade reconhecida Absolvição que se impõe Expedição de alvará de soltura - Recurso 
provido  (voto  17057)*.(TJ-SP  -  APL:  13900220118260428  SP 0001390-02.2011.8.26.0428, 
Relator: Newton Neves, Data de Julgamento: 02/10/2012,  16ª Câmara de Direito Criminal, 
Data de Publicação: 04/10/2012)



O convencimento a respeito das provas, na seara judicial, 
deve repousar sobre circunstâncias objetivas, com lastro probatório suficiente e, 
caso não exista, impõe-se a absolvição do acusado. Nesse sentido, o seguinte 
julgado exemplificativo, com o qual coaduno:

APELAÇÃO  CRIME.  CRIMES  CONTRA  O  PATRIMÔNIO. 
ESTELIONATO.  INEXISTENTES  PROVAS  APTAS  A 
CONFIGURAR  O  DOLO  NECESSÁRIO  PARA  O 
RECONHECIMENTO  DO  DELITO,  A ABSOLVIÇÃO  É  MEDIDA 
QUE SE IMPÕE, CONFORME ARTIGO 386, VII, DO CÓDIGO DE 
PROCESSO PENAL. PLEITO CONDENATÓRIO RECHAÇADO. A 
denúncia veio vertida no sentido de que os réus elaboraram trinta 
e  cinco  contratos  fraudulentos,  a  partir  de  dados  cadastrais 
aleatórios, e, a seguir, entregaram os referidos contratos na sede 
da  empresa  vítima,  gerando  planos  de  adesão  em  nome  de 
terceiros que, em verdade, nada haviam contratado. A peça inicial 
esclarece  que  os  acusados  eram  funcionários  de  empresa 
prestadora de serviços da NET e que também exerciam atividade 
de  captação  de  clientes,  dado  que  não  confere  com  a  prova 
amealhada  aos  autos,  que  conclui  que  os  réus  eram  meros 
instaladores  dos  aparelhos.  Embora  seja  provável  que  eles 
tenham cometido o delito de receptação dos aparelhos, este não 
veio vertido na inicial. Destarte, ainda que se pudesse sustentar 
a verossimilhança da tese acusatória, o fato é que não ficou 
demonstrado, de forma certa e sem qualquer dúvida, a autoria 
do  delito  descrito  na  denúncia,  ônus  que  incumbia  à 
acusação. RECURSO  DA  ASSISTÊNCIA  DA  ACUSAÇÃO 
DESPROVIDO.  (Apelação  Crime  Nº  70052606522,  Oitava 
Câmara Criminal,  Tribunal de Justiça do RS, Relator:  Isabel  de 
Borba Lucas, Julgado em 27/11/2013)(TJ-RS - ACR: 70052606522 
RS,  Relator:  Isabel  de  Borba  Lucas,  Data  de  Julgamento: 
27/11/2013,  Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário 
da Justiça do dia 20/01/2014)

Portanto,  não  se  pode  aferir  com certeza,  ter  o  apelante 
agido na tentativa de praticar o roubo, sendo, por isso, certa a decisão que o 
absolveu por falta de provas (art. 386, VII, do CP).

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo, em 
todos os termos, a sentença a quo.

É o voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, Presidente da Câmara Criminal, 
dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Luiz  Silvio 
Ramalho Júnior, relator, e Carlos Martins Beltrão Filho, revisor.



Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  José 
Roseno Neto, 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, 12 de maio de 2016.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior

Relator   


