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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000333-19.2011.815.0051 – 1ª Vara da Comarca de
São João do Rio do Peixe/PB
RELATOR: Des. Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Representante do Ministério Público
APELADO: Alex Alves Maciel
ADVOGADO: Damiana de Almeida Freitas Oliveira

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO
QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA
DE  PROVAS.  IRRESIGNAÇÃO  MINISTERIAL.
PLEITO CONDENATÓRIO. REJEIÇÃO. AUTORIA
NÃO  DEMONSTRADA  NOS  AUTOS.
APLICAÇÃO  DO  BROCARDO  JURÍDICO  IN
DUBIO PRO REO. DESPROVIMENTO.

1. A condenação não pode ser baseada em indícios e
suposições.

2.  Diante  da ausência  de  prova  idônea  para  a
formulação de um juízo conclusivo de que o réu tenha
praticado a imputação remanescente, a sua absolvição
é  medida  que  se  impõe,  com  base  no  princípio
humanitário in dubio pro reo.

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.

RELATÓRIO

Perante a 1ª Vara da Comarca de São João do Rio do Peixe/PB,
Alex  Alves  Maciel, devidamente  qualificado,  foi  denunciado  como  incurso  nas
sanções do art. 157,§ 2°, inciso II, do Código Penal, acusado de, no dia 19 de março
de 2011, por volta das 00h00min, na Rua José Augusto de Sá, Centro, cidade de
Triunfo, em união de desígnios com o menor, Weslley David Barbosa, adentraram na
residência da vítima, Augusto Francisco Rosendo, com 90 (noventa) anos de idade,
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na época dos fatos, e mediante uso de violência, subtraíram dinheiro.

Narra  a  exordial  acusatória  que,  o  acusado  e  o  menor,
adentraram na casa da vítima,  e  enquanto um segurava-lhe pelo pescoço,  o  outro
empurrava-o  exigindo  dinheiro.  Os  indivíduos  conseguiram  levar  uma  mala
pertencente à vítima, na qual continha a quantia de 780,00 (setecentos e oitenta reais),
que foi encontrada, posteriormente, próxima à residência da vítima.

Ultimada  a  instrução  criminal,  a  Juíza  de  base  sentenciou,
julgando improcedente a pretensão punitiva, com base no artigo 368, inciso II, do
Código  de  Processo  Penal,  absolvendo  o  réu  Alex  Alves  Maciel  das  imputações
constantes no artigo 157, § 2°, II, do CP, e, art. 244-B do ECA, em concurso formal
(fls. 120/121-v).

Inconformado,  recorreu  o  Representante  do  Ministério  Público
pleiteando a reforma da sentença, condenando o réu Alex Alves Maciel pelo delito
descrito da denúncia, e, também, pelo crime descrito no art. 244-B da Lei nº 8.069/90,
na forma do art. 70 do Código Penal.

Contrarrazões da defesa, pugnando pelo não acolhimento do recurso
apelatório (fls. 141/144).

A  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer,  opinou  pelo
provimento do apelo (fls. 149/166).

É o relatório.

VOTO

A denúncia oferecida pelo representante do Ministério Público,
atribuiu ao acusado a autoria do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal
(fls. 02/03).

Segundo a exordial  acusatória,  no dia 19 de março do ano de
2011, por volta das 00h00min, na Rua José Augusto de Sá, na cidade de Triunfo, na
residência da vítima, Augusto Francisco Rosendo, agricultor, com 90 (noventa) anos
de idade, o acusado Alex Alves, juntamente com o menor Weslley David Barbosa,
adentraram nas dependências da casa pela janela, e enquanto um agarrava a vítima
pelo pescoço, o outro o empurrava e exigia dinheiro. Ao final da ação delituosa, os
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autores  conseguiram  levar  uma  mala  da  vítima,  na  qual  continha  R$  780,00
(setecentos e oitenta) reais, além de alguns documentos.

Consta  dos  autos  que  a  mala  foi  encontrada  abandonada,
posteriormente, na rua que a vítima morava.

Postula o Ministério Público a reforma da r. sentença recorrida
para o fim de condenar Alex Alves Maciel como autor do delito narrado na denúncia,
além do crime capitulado no artigo 244 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao
argumento de que a decisão fora dissonante da prova constante dos autos.

A materialidade  delitiva  encontra-se  devidamente  comprovada
nos autos. A autoria do ilícito, por sua vez, deve ser revelada por um conjunto de
circunstâncias  e  elementos  irretorquíveis,  que  vão  desde  os  depoimentos  das
testemunhais tanto na esfera policial, como em Juízo, como no depoimento da vítima
e acusado, bem como, as demais provas colacionadas, para constituir,  com isso, a
robustez de provas acerca da autoria delitiva.

No entanto, verifica-se que pairam dúvidas acerca da autoria do
delito, porquanto, além da res furtiva não haver sido apreendida em poder do acusado,
nem do menor, o cotejo dos depoimentos prestados, sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa, não demostram tal clareza para um decreto condenatório. 

Não  foi  constatada,  durante  a  instrução  processual,  qualquer
prova contundente, que aponte o denunciado como o autor do crime.

Vejamos as declarações da vítima, prestadas apenas no Inquérito
Policial (fls. 09):

“QUE HOJE,  POR VOLTA DA MEIA NOITE,  O
DECLARANTE ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA
SOZINHO  QUANDO  CHEGARAM  DOIS
ELEMENTOS E ARROMBARAM A JANELA DO
DECLARANTE  E  ADENTRAM  EM  SUA
RESIDENCIA E LÁ UM SEGURAVA O PESCOÇO
DO  DECLARANTE  E  OUTRO  EMPURRAVA
PARA  DENTRIO  DI  QUARTO  E  EXIGIA
DINHEIRO;  QUE  DECLARANTE  DIZIA  QUE
NÃO  TEM  DINHEIRO;  QUE  ENTÃO
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SUBTRAIRAM  UMA  MAL  ONDE  CONTINHA
UMA QUANTIS  DE  780,00  REAIS;  QUE HOJE
PELA  MANHÃ  A  PM  ENCONTROU  OS
ACUSADOS  E  MALA  ONDE  CONTINHA  O
DINHEIRO”.

O policial militar, Antonio Amilton Duarte, responsável por ser o
condutor  do  acusado,  em  sua  prisão  em  flagrante,  relatou,  perante  a  autoridade
policial que (fls. 06):

“(…)  ATRAVÉS  DO  CABO  JALES  QUE  OS
ACUSADOS O MAIOR ALEX ALVES MARCIEL
E  O  MENOR  WESLLEY  DAVID  BARBOSA
ADENTRARAM  A  RESIDENCIA  DA  VITIMA
AUGUSTO  FRANCISCO  RESENDE  ELÁ
SUBTRAIRAM  UMA  QUANTIA  DE  780,00
REAIS,  UMA  MALA  COM  VÁRIOS
DOCUMENTOS PESSOAIS DA VITMA; QUE O
FURTO  TINHA OCORRIDO  NA MADRUGADA
DO  DIA DE  HOJE;  QUE  O  MENOR  AFIRMA
QUE O MAIOR ALEX É QUE ESTAVA COM A
MALA; QUE O CABO JALES RESIDE PROXIMO
A  RESIDENCIA  DA  VITIMA;  QUE  OS
ACUSADOS SÃO CONHENCIDOS NA PRATICA
DE  PEQUENOS  FURTOS;”.

Nem a vítima, nem o policial, acima referido, forma ouvidos em
Juízo.

A  única  testemunha  de  acusação  ouvida,  sob  o  crivo  do
contraditório e da ampla defesa, foi o policial militar, Jalis Alves da Costa, referido no
depoimento supra transcrito. Vejamos o que relatou sobre os fatos (fls. 107):

“que  conhece  o  acusado;  que  conhece  a  vítima  a
bastante  tempo,  pois  na  época  do  fato  morava
próximo  a  ela;  que  no  outro  dia  após  o  fato  ora
apurado, por volta das seis e meia, o depoente viu um
aglomerado de pessoas na casa de uma enfermeira
que morava vizinho, e,  procurou saber o que tinha
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ocorrido; que tomou conhecimento que a vítima fora
assaltada  na  noite  anterior  e  estava  procurando
atendimento com a enfermeira que morava vizinho,
e,  procurou saber o que tinha ocorrido; que tomou
conhecimento que  a  vítima fora  assaltada  na noite
anterior  e  estava  procurando  atendimento  com  a
enfermeira,  pois  estava  com  o  pescoço  todo
arranhado, em virtude do assalto; que a enfermeira e
a  vítima já  são  falecidos;  que  a  vítima disse  a  oa
depoente que o roubo ocorreu por volta das  23;30
para meia noite, e, que tinham sido duas pessoas q
havia  lhe  assaltado;  que  no  decorrer  do  dia  o
depoente recebeu uma ligação anonima, informando-
lhe que haviam visto o acusado e o menor Wesley,
nas proximidades da casa da vítima, mais o menos na
hora do crime; que o depoente, que é Militar, passou
a informação a seus colegas de farda, que passaram a
diligenciar;  que,  posteriormente  soube  por
intermédio do PM DUARTE, que o menor Wesley
havia entregue o 'jogo', dizendo que havia praticado
o roubo na companhia do réu”.

O menor, Weslley David Barbosa, mencionado, como co-autor do
delito, foi ouvido perante a autoridade policial e disse que (fls 07):

“QUE  ONTEM,  DIA 18  DE  MARÇO  DE  2011,
POR VOLTA DAS 21:00 HORAS, O A CUSADO
ALEX, AMIGO DO DECLARANTE, CHAMOU O
DECLARANTE E DISSE: VAMOS ALI COMIGO;
QUE  ELE  PAROU  A MOTO  EM  CASA E  LÁ
DISSE  VAMOS  ALI  NA  CASA  DO  VELHO;
QUEEM  FRENTE  A  CASA  DA  VITIMA,  O
ACUSADO ALEX DISSE PARA O DECLARANTE
QUE  O  VELHO  AUGUSTO  TINHA DINHEIRO
EM  CASA,  POIS  O  MESMO  EMPRESTA
DINHEIRO  E  ELES  IRIAM  PEGAR;  QUE  O
DECLARANTE  DISSE QUE NÃO IA ENTRAR;
QUE O ALEX DISSE QUE SE TIVER CARRO OU
MOTO  PASSANDO  LHE  AVISASSE;  QUE  O
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ALEX QUE SE 'DESSE CERTO ALGUMA COISA
LÁ  DENTRO'  ELE  IRIA  DIVIDIR  COM  O
DECLARANTE; QUE O ACUSADO QUEBROU A
JANELA E  ENTROU;  QUE  OUVIU  A VITIMA
AUGUSTO DIZER: EU NÃO TENHO DINHEIRO
NÃO  EU  EMPRESTEI  TODINHO;  QUE  ALEX
DIZIA:  MNE  DÁ  O  DINHEIRO;  QUE  ENTÃO
UNS  CINCO  MINUTOS  DEPOIS  O  ALEX  SAI
COM  UMA MALA;  QUE  É  A MESMA MALA
QUE  A  PM  CONSEGUIU  CAPTURAR;  QUE
ALEX  DIZ  PARA O  DECLARANTE  QUE  IRIA
OLHAR O QUE TEM DENTRO DA MALA PARA
DIVIDIR;  QUE  NÃO  VIU  MAIS  O  ACUSDO
ALEX;  QIUE  HOJE,  APM  PROCUROU  O
INTERROGADO  E  ENTÃO  CONFESSOU  QUE
OS  DOIS  (INTERROGADO  E  ALEX)
PARTICIPARAM DO ROUBO DA CASA DO SR.
AUGUSTO.”

Além do fato, do menor referido, não haver sido ouvido perante a
autoridade judicial, testemunha dispensada pelo próprio Representante do Ministério
Público, a versão apresentada pelo mesmo diverge da versão da vítima, de que foi
“atacada” pelos dois indivíduos que adentraram a sua casa, quando dito pelo menor
que o mesmo ficou do lado de fora da residência.

Outrossim, percebe-se que, uma denúncia anônima, recebida pelo
policial militar, Jalis, informou que o acusado, e seu comparsa, foram vistos em frente
a casa da vítima, na hora do crime.

Ora, o conjunto probatório é frágil e insuficiente para ensejar uma
condenação, não tendo sido encontradas provas sobre a autoria delitiva. O que se
percebe nos autos é que as testemunhas, ouvidas sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa,  não presenciaram o fato,  e  não conhecem ninguém que presenciou.
Contudo,  são  uníssonas,  em  relatarem  que  “ouviram  dizer”  que  foi  o  apelado,
juntamente,  com um menor,  que praticaram o assalto  à vítima Augusto Francisco
Rosendo. 

E, não tendo sido provada a autoria do crime, a manutenção da
absolvição do acusado é medida que se impõe, vez que prenomina o princípio do in
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dúbio pro reo.

Diante  da  fragilidade  do  conjunto  probatório,  o digno  juízo
singular  entendeu,  acertadamente,  que  a  autoria  delitiva  encontrava-se  duvidosa,
conforme demonstrado às fls. 121:

(…)  Nenhuma  testemunha,  nem  sequer  a  vítima,
quando ouvida na fase policial (ver fls. 09) imputou ao
agente a conduta descrita na denúncia.
Não há, portanto prova de ter o réu concorrido para a
prática  do  roubo,  não  podendo  subsistir  apenas
indícios ou presunções para fundamentar um decreto
condenatório,  máxime,  quando  desemparados  da
confissão, devendo portanto, ser o acusado absolvido.
Ademais, na espécie, perscrutei toda a prova carreada
ao  processo,  não  encontrando  na  mesma,  qualquer
consistência,  capaz  de  convencer-me,  deixando-me
isento de dúvidas, do alegado na denúncia. Ao revés,
encontro-me  absolutamente  convencido,  que  o
caminho a perquirir no caso 'sub oculis', é sem dúvida,
A ABSOLVIÇÃO DO (A)(S) ACUSADO(A)(S), face
o princípio do 'IN DUBIO PRO REO'. (...)”

Resta, por conseguinte, flagrante a precariedade de elementos que
ligassem o denunciado, de modo firme e extreme de dúvidas, ao delito narrado na
exordial acusatória.

Assim  sendo,  apesar  dos  indícios  da  autoria,  impositiva  a
aplicação do princípio do in dúbio pro reo, pois a prova dos autos não é segura e a
condenação não pode se basear somente em indícios e suposições.

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  MAJORADO
CONSUMADO  E  ROUBO  MAJORADO
TENTADO. AUTORIA QUANTO AO SEGUNDO
APELANTE  NÃO  COMPROVADA.  MEROS
INDÍCIOS.  ABSOLVIÇÃO  DECRETADA.
SEGUNDO  RECURSO  CONHECIDO  E
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PROVIDO. PRIMEIRO APELANTE. DECOTE DA
MAJORANTE  DO  CONCURSO  DE  PESSOAS.
POSSIBILIDADE.  DECOTE  DA  MAJORANTE
DO EMPREGO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE.
RECONHECIMENTO  DE  CRIM  ÚNICO.
INADMISSIBILIDADE. REDUÇÃO DAS PENAS
E  ABRANDAMENTO  DO  REGIME.
NECESSIDADE. REPARAÇÃO DO DANO. ART.
387,  INCISO  IV,  DO  CPP.  DECOTE.
POSSIBILIDADE.  PRIMEIRO  RECURSO
CONHECIDO  E  PARCIALMENTE  PROVIDO.  I.
Inexistente comprovação judicial da participação do
segundo apelantes em relação aos crimes de roubo,
impõe-se a sua absolvição pelo princípio do in dubio
pro reo. Comprovadas a autoria e materialidade do
delito de roubo majorado, resta afastado o pedido de
absolvição  por  ausência  de  provas.  II.  Ausente
comprovação que o agente estava em conluio com
outra pessoa na prática do delito, deve ser decotada a
majorante do concurso de pessoas. III. A ausência de
apreensão  da  arma  e  de  realização  de  perícia  não
afasta a aplicação da causa de aumento de pena se
existem  outros  elementos  nos  autos  aptos  a
comprovar a efetiva utilização da arma de fogo pelos
agentes.  lV.  Consoante  a  orientação  dos  Tribunais
Superiores,  configura-se  concurso  formal  e  não
crime  único  quando  várias  pessoas  são  vítimas  de
roubo  em  um  mesmo  contexto  fático,  agindo  o
acusado,  assim,  mediante  única  conduta,  mas  com
pluralidade de atos e de resultados típicos. V. Fixada
a  reprimenda  de  forma  elevada,  deve  ser  ela
reduzida.  VI.  O  condenado  não  reincidente,  cuja
pena seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a
08  (oito),  poderá,  desde  o  princípio,  cumprir  em
regime  semiaberto.  VII.  Para  que  o  valor  de
reparação  do  dano  seja  fixado  na  sentença
condenatória,  deve  haver  um  pedido  formal  de
qualquer  das  partes  (Ministério  Público  ou  vítima,
por  meio  do  Assistentede  Acusação),  de  modo  a
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possibilitar o exercício do contraditório e da ampla
defesa. (TJMG; APCR 1.0433.15.033892-2/001; Rel.
Des.  Adilson Lamunier;  Julg.  11/07/2017;  DJEMG
17/07/2017)

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  APELAÇÃO
CRIMINAL.  ROUBO.  RECURSO  DO  RÉU.
ABSOLVIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  FARTO
CONJUNTO  PROBATÓRIO.
RECONHECIMENTO  FORMAL  DO  AGENTE.
PALAVRA DA VÍTIMA.  CONSEQUÊNCIAS DO
CRIME.  PREJUÍZO  PATRIMONIAL.
REINCIDÊNCIA.  DATA  DO  FATO.
RECEPTAÇÃO.  RECURSO  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO.  AUTORIA.  AUSÊNCIA DE PROVAS.
ÔNUS  DA ACUSAÇÃO.  IN  DUBIO  PRO  REO.
APLICAÇÃO.  ABSOLVIÇÂO.  MANUTENÇÃO.
DAR  PARCIAL  PROVIMENTO  AO  RECURSO
DA DEFESA DO RÉU E NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DO MINISTÉRIO PUBLICO. [...]
5.  Quanto  à  receptação,  diante  da  inexistência  de
elementos  probatórios  suficientes  para  amparar  a
acusação formulada na denúncia,  deve-se aplicar o
princípio in dúbio pro reo.  6.  O ônus da prova da
acusação competia  ao  Ministério  Público,  que  não
deu cumprimento ao disposto no art.  156, primeira
parte, do Código de Processo Penal. Com efeito, ao
juiz é discricionário determinar ofícios ou diligências
que  julgar  relevantes,  mas  ao  órgão  acusador  é
obrigatório  comprovar  aquilo  que  alega.  7.  Dado
parcial  provimento  ao  recurso  da  defesa  do  réu.
Negado  provimento  ao  recurso  do  Ministério
Público.  (TJDF;  APR  2014.07.1.005633-3;  Ac.
100.5021; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. João
Timóteo  de  Oliveira;  Julg.  16/03/2017;  DJDFTE
27/03/2017) 

APELAÇÃO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO.
ROUBO  MAJORADO.  RECURSO  DA
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ACUSAÇÃO.  PROVA  INSUFICIENTE  PARA  A
CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DO RÉU SILVIO
MANTIDA. FATO SUPERVENIENTE. ÓBITO DO
RÉU  ALEXANDRO.  EXTINÇÃO  DA
PUNIBILIDADE. I. Não havendo prova inconcussa
e  estreme  de  dúvidas  da  autoria,  impõe-se  a
manutenção  da  absolvição  do  acusado  silvio.  Não
restou  comprovado  no  caderno  probatório  que  o
acusado tenha colaborado com os atos materiais do
roubo  praticado  por  seu  irmão  alexandro.  Vítimas
que  não  conseguiram  afirmar  com  certeza  a
participação de outro criminoso no delito. Ausência
de outros elementos que apontem a autoria do réu.
Absolvição  mantida,  em  razão  do  princípio  do  in
dubio pro reo. II. Ante a juntada da certidão de óbito
do réu alexandro (fl. 559), há de ser declarada extinta
a punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código
Penal, restando prejudicado o recurso interposto pela
sua  defesa  e  parcialmente  prejudicado  o  recurso
interposto  pelo  ministério  público.  Extinta  a
punibilidade do réu alexandro. Apelo do ministério
público  prejudicado  em parte  e  desprovido.  Apelo
defensivo  prejudicado.  (TJRS;  ACr  0322258-
67.2013.8.21.7000;  Caxias  do  Sul;  Oitava  Câmara
Criminal; Rel. Des. José Luiz John dos Santos; Julg.
27/04/2016; DJERS 19/05/2016)  

De  tal  sorte,  comungo  do  entendimento  do  sentenciante,  no
sentido de ser o conjunto probatório frágil e insuficiente para derrubar a presunção de
inocência (artigo 5º, LVII, CF/88) e embasar um juízo condenatório. 

Aliás,  é  preciso  deixar  claro,  que  o  processo  penal  não  se
compadece  com  possibilidades  e  probabilidades,  mas  tão-somente  com  certezas.
Nesse  contexto,  para  que  um  cidadão  seja  condenado,  é  preciso  que  a  prova
produzida  se  mostre  robusta,  forte,  firme,  consistente,  sendo  tarefa  do  Estado
acusação trazer esse convencimento ao Estado-Juiz.

Ante  o  exposto,  nego  provimento  ao  recurso,  mantendo-se
incólume a sentença.
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É o meu voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Exmo. Sr.  Des. Arnóbio
Alves Teodósio,  Presidente da Câmara Criminal,  dele participando,  além de mim,
Relator, o Exmo. Sr. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos, Revisor.

Presente à sessão de julgamento o Exmo. Sr. Francisco Sagres
Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

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
15 de agosto de 2017.

João Pessoa, 16 de agosto de 2017.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho 
           Relator
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