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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0018791-39.2013.815.0011  –  3ª Vara 
Criminal da Comarca de Campina Grande

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio 
APELANTE : Humberto Carlos Martins da Silva, vulgo “Betinho”
ADVOGADO : Aloísio Barbosa Calado Neto
APELADA : A Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO 
CIRCUNSTANCIADO. Art. 157, § 2º, incisos I e 
II, do Código Penal. Condenação. Irresignação 
defensiva. Insuficiência probatória. Inocorrência. 
Coação ilegal. Alegação inconsistente.  Absolvição. 
Impossibilidade. Materialidade e autoria 
consubstanciadas. Apelo desprovido. 

-  Para  o  reconhecimento  da  excludente  da 
culpabilidade  da  coação  moral  irresistível  mister 
que  esta  seja  cabalmente  demonstrada  pela 
defesa –  a  quem cabe o  ônus da  prova –,  não 
bastando,  para  tanto,  meras  alegações, 
desprovidas de mínima comprovação, sob pena de 
se coroar a impunidade.

-  Estando  devidamente  comprovada  a 
materialidade  delitiva  do  crime  de  roubo 
circunstanciado,  e  sendo  o  acervo  probatório 
coligido aos autos durante a instrução processual 
bastante  a  apontar  o  réu,  ora  apelante,  como 
autor do ilícito penal pelo qual restou condenado, 
não  há  que  se  falar  em  ausência  de  provas  a 
sustentar a condenação.
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Vistos, relatados e discutidos estes autos acima 
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em conhecer e NEGAR 
PROVIMENTO AO APELO, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Por denúncia recebida em 11 de setembro de 2013 (fl. 
31), iniciou-se ação penal contra Humberto Carlos Martins da Silva, vulgo 
“Betinho”, dando-o como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, incisos I e 
II,  do CP, porque, segundo narra a peça  vestibular  acusatória  de fls. 
02/04:

“No dia 13 de junho do ano em curso (2013), por volta  
das  07  horas  da manhã,  na  Casa  Lotérica  São  José  
LTDA,  localizada  na  Rua  Floriano  Peixoto,  1341,  no  
Bairro  do  Centenário,  nesta  cidade,  o  acusado,  
juntamente com terceiros não identificados, utilizando-
se de arma de fogo, roubou a quantia de R$10.000,00  
(dez  mil  reais)  que  estava  no  cofre  daquele  
estabelecimento  comercial,  razão  pela  qual  incorreu  
nas penas do art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal.
Historiam os autos que, no dia e hora antes citados, o  
acusado,  juntamente  com  seu  comparsa  não 
identificado, chegou na referida Casa Lotérica e, sem 
qualquer  cerimônia,  anunciou  um assalto,  subtraindo 
daquele  estabelecimento  comercial  cerca  de  R$ 
10.000,00  (dez  mil  reais),  se  evadindo  do  local  em 
seguida. Durante a execução do roubo, o investigado 
fazia  uso  de  arma  de  fogo,  tendo  ameaçado  a  
funcionária do lugar no momento da abordagem. (…).”

Encerrada a instrução criminal, o douto juiz a quo – Dr. 
Brâncio  Barreto  Suassuna  –  julgou procedente a denúncia e proferiu 
sentença condenando o réu como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, 
incisos I e II,  do CP, à pena definitiva de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses 
e 06 (seis) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa, fixado o regime 
inicial semiaberto, e o dia-multa no valor unitário mínimo (sentença às fls. 
78/82).

Inconformado, o sentenciado apelou, via advogado 
constituído (fl. 83). Nas razões de fls. 122/127, o apelante pugna por sua 
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absolvição, sob a alegação de que praticou o delito sob coação ilegal e 
irresistível,  além  de  que  as  provas  produzidas  ao  longo  da  instrução 
processual são insuficientes para a condenação.

Contrarrazões ministeriais às fls. 128/133, rebatendo 
os argumentos defensivos e pleiteando pela  manutenção da decisão 
recorrida.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, em parecer 
da lavra do insigne Procurador Dr. José Roseno Neto, manifestou-se pelo 
desprovimento do apelo (fls. 137/140). 

É o relatório.

VOTO: Exmo. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 
(Relator)

Presentes os pressupostos de admissibilidade e 
processabilidade, conheço do recurso. 

Prima facie, cumpre ressaltar que a instrução ofereceu 
elementos probatórios  aptos à prolação da sentença condenatória, 
podendo-se constatar de forma indubitável a materialidade e a autoria do 
delito pelo qual o réu restou condenado, qual seja, roubo circunstanciado 
pelo emprego de arma e concurso de pessoas (art. 157, § 2º, incisos I e 
II, do CP).

In casu, conforme alhures relatado, o apelante pugna 
por sua absolvição, ad argumentum de  ter  agido  sob  coação  moral 
irresistível, além de que as provas constantes nos autos são insuficientes 
ao édito condenatório. 

Não há, todavia, como prover a pretensão defensiva.

Ora, esmiuçando a prova contida no caderno 
processual, percebe-se que a materialidade do crime descrito na denúncia 
– roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas – restou 
sobejamente evidenciada, notadamente, através da prova oral produzida e 
das imagens gravadas pelo circuito interno de câmeras da casa lotérica 
assaltada.

De igual forma encontra-se indubitavelmente 
consubstanciada a autoria delitiva, na verdade,  não restam dúvidas de 
que o  sentenciado,  ora  apelante,  praticou, em coautoria com um 
comparsa  não  identificado, o  assalto  à  casa  lotérica  descrito  na  peça 
vestibular acusatória. Vejamos:
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Frise-se,  inicialmente,  que  a  investigação  policial  foi 
bem sucedida na identificação de Humberto Carlos Martins da Silva, vulgo 
“Betinho”, como  sendo  o  autor/executor  do  assalto  à  casa  lotérica, 
reconhecimento,  aliás,  feito  pela  própria  genitora  do  referido  acusado, 
Efigênia Martins de Oliveira, in verbis:

“é  mãe  de  HUMBERTO  CARLOS  MARTINS  DA 
SILVA,  conhecido  por  “BETINHO”,;  QUE  a 
declarante  compareceu  a  esta  Delegacia  e 
visualizou as imagens referentes ao roubo a Casa 
Lotérica  São  José,  localizada  no  Bairro 
Centenário, fato ocorrido no dia 13 de junho de  
2013,  por  volta  das  07:00  horas;  QUE  ao 
visualizar  as imagens reconheceu que a pessoa 
que aparece com uma arma na mão no interior do 
estabelecimento  é  o  seu  filho  Humberto  Carlos  
Martins da Silva; QUE visualizou bem as imagens 
e afirma sem qualquer  dúvida que realmente a 
pessoa  que  aparece  praticando  o  roubo  na 
lotérica  é  sua  filho  Humberto (…).”  (fl.  12). 
Negritos originais e sublinhados nossos.

Gilvandro Gonçalves Ramos Filho, proprietário da casa 
lotérica assaltada, também apontou o ora apelante como sendo um dos 
autores do roubo ao seu estabelecimento (fl. 10):

“... sua funcionária JANAINA estava abrindo a lotérica 
foi abordada por dois homens sendo que um era 
magro, alto, branco e cabelos loiros, armados com 
revólver entraram e anunciaram o assalto, roubando a 
quantia de R$ 10.000,00(dez mil reais), que estava 
dentro do cofre; QUE após o assalto evadiram do local 
em 02 motos com o terceiro criminoso, sendo 
informado por um popular que um dos 
assaltantes é conhecido como “Betinho”, que 
reside na Rua Almeida Barreto e é ex-presidiário 
(…).” Destaquei.

Por se encontrar foragido o réu não foi interrogado na 
fase inquisitória, sendo, inclusive, qualificado de forma indireta.

Ouvidos em juízo, audiência gravada em DVD (fl. 66), 
Gilvandro  Gonçalves  Ramos  Filho,  dono  do  estabelecimento/vítima,  e 
Efigênia  Martins  de  Oliveira,  genitora  do  acusado,  ratificaram  suas 
declarações  extrajudiciais,  notadamente,  quanto  ao  reconhecimento  do 
apelante.
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Reconhecimento,  ademais,  também  feito  pelas 

testemunhas Janaína Lima Salviano e Alexandre Chaves do Nascimento, 
funcionários da casa lotérica.

Já  o  denunciado,  Humberto  Carlos  Martins  da  Silva, 
vulgo “Betinho”, ao ser interrogado em juízo, confessou a autoria do delito 
descrito na denúncia. Todavia, disse que o praticou porque foi forçado por 
seu  comparsa,  que  diz  chamar-se  André  Barros,  um  ex-presidiário, 
atualmente falecido, ao qual devia dinheiro decorrente do uso de drogas 
(crack). Porém, não conseguiu provar as supostas ameaças exercidas por 
seu cúmplice. Por outro lado, admitiu que a arma estava em seu poder, 
além de que entregou o dinheiro obtido com o assalto na casa do referido 
coautor, bem como que depois fez outro assalto na companhia do mesmo.

A testemunha de defesa, Marinalva da Silva,   atestou 
que  o  réu  tem bom comportamento  e  boa  conduta  social,  sem nada 
acrescentar quanto ao fato delituoso narrado na inicial acusatória. 

As  declarações,  oitivas  das  testemunhas  e 
interrogatórios acima referidos encontram-se gravados em mídia digital 
(DVD), anexada à fl. 66.

Com efeito, no caso  sub examine,  conclui-se da prova 
oral, sobretudo, que a materialidade  e  autoria  delitivas  restaram 
indubitavelmente  evidenciadas,  não  havendo,  assim,  de  se  falar  em 
insuficiência probatória.

Por  sua  vez,  a  suposta  coação  moral  irresistível  não 
restou provada pela defesa do apelante.

Na verdade, sobre a alegada excludente de 
culpabilidade, nada foi trazido aos autos para que se pudesse alicerçar o 
seu reconhecimento, não sendo suficiente para tanto a simples alegação 
do réu de que,  em virtude de suposta dívida de drogas,  foi  forçado  a 
praticar o crime juntamente com o comparsa, suposto credor.

Sobre a necessidade de comprovação da coação 
irresistível por parte da defesa, têm-se os ensinamentos de Mirabete:

"(...) No processo penal condenatório, oferecida a 
denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato 
típico (incluindo dolo e culpa) e da autoria, bem como 
das circunstâncias que causam o aumento da pena 
(qualificadoras, agravantes, etc.); ao acusado cabe a 
prova das causas que excluem a antijuricidade, 
culpabilidade e punibilidade, bem como das 
circunstâncias que impliquem diminuição da pena 
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(atenuantes, causas de diminuição da pena, etc.), ou 
concessão de benefícios penais. (...)" (In: Código de 
Processo Penal Interpretado - 9ª ed. São Paulo: 
Atlas, 2002, p 475).

A jurisprudência não discrepa:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ROUBO 
DUPLAMENTE MAJORADO - AUTORIA E 
MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - TESES DE 
COAÇÃO IRRESISTÍVEL E PARTICIPAÇÃO DE MENOR 
IMPORTÂNCIA - NÃO ACOLHIMENTO - UNIDADE DE 
DESÍGNIOS E DIVISÃO DE TAREFAS - DECOTE DA 
MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA - NÃO 
CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 
- Demonstradas nos autos a autoria e materialidade do 
delito, incabível é a absolvição do réu. 
- A mera alegação de que o acusado agiu sob 
coação moral irresistível não basta ao 
reconhecimento da excludente, que deve ficar 
demonstrada nos autos por prova incontestável, 
cuja produção é ônus da defesa. 
- É coautor do roubo o agente que também tinha o 
domínio do fato delituoso pela a realização conjunta da 
conduta criminosa, dentro do prévio ajuste e da 
colaboração material, com divisão de tarefas, não 
havendo, assim, que se falar em participação de menor 
importância.”   (TJMG - Apelação Criminal 
1.0024.13.325033-2/001, Relator(a): Des.(a) 
Catta Preta , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento 
em 04/09/2014, publicação da súmula em 
15/09/2014).

EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO 
MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUTORIA E 
MATERIALIDADE COMPROVADAS - COAÇÃO MORAL 
IRRESISTÍVEL - AUSÊNCIA DE PROVAS - NÃO-
RECONHECIMENTO - CONDENAÇÃO MANTIDA - 
REDUÇÃO DAS PENAS APLICADAS - IMPOSSIBILIDADE 
- RECURSO NÃO PROVIDO. 
- A excludente de culpabilidade da coação moral 
irresistível deve restar cabalmente demonstrada 
pela defesa, não sendo suficientes meras 
alegações, desprovidas de mínima comprovação. 
- Não há que se falar em atenuante da confissão 
espontânea quando o réu nega a prática dos fatos 
narrados na denúncia. 
- Diante dos elementos constantes dos autos, 
impossível o acolhimento do pedido de redução das 
penas aplicadas. 
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- Recurso não provido.”  (TJMG -  Apelação Criminal 
1.0414.13.003414-6/001, Relator(a): Des.(a) 
Corrêa Camargo , 4ª CÂMARA CRIMINAL, 
julgamento em 10/09/2014, publicação da 
súmula em 16/09/2014). Em ambos, destaques 
nossos. 

Portanto,  in  casu,  inalcançável  o  pleito  absolutório 
justificado na alegação de coação moral irresistível.

Destarte, comprovadas a materialidade e a autoria do 
crime de roubo majorado  impõe-se a manutenção do édito condenatório 
de Humberto Carlos Martins da Silva, epíteto “Betinho”, nas penas do art. 
157, § 2º, incisos I e II, do CP. 

Frise-se, por fim, que a dosimetria foi corretamente 
realizada na sentença, sendo as circunstâncias judiciais devidamente 
ponderadas e  obedecido o sistema trifásico, não se vislumbrando, in casu, 
qualquer erro ou exasperação injustificada a serem reparados nesta 
instância revisora.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer 
ministerial, NEGO PROVIMENTO AO APELO. 

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Arnóbio Alves Teodósio, Presidente, em exercício, 
da Câmara Criminal e Relator,  dele participando os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, João Benedito da 
Silva (com jurisdição limitada), Revisor, e Luiz Sílvio Ramalho 
Júnior. 

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor 
Doutor Paulo Barbosa de Almeida, Procurador de Justiça.

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, 27 de 
novembro de 2014.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR
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