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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 0046273-78.2005.815.2003 –  3ª Vara 
Regional de Mangabeira da Comarca da Capital

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE 01 : Eriosvaldo Batista de Lima
ADVOGADO : Aluízio Nunes de Lucena e outros
APELANTE 02 : Alexsandro Lima da Silva
ADVOGADO : Admildo Alves da Silva
APELADO : A Justiça Pública  

APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo  qualificado. 
Artigo  157,  §2º,  inciso  II  do  Código  Penal. 
Extinção  da  punibilidade  pelo  óbito  de  um  dos 
agentes.  Declaração.  Irresignação  defensiva  do 
outro. Insuficiência probatória Absolvição in dubio 
pro reo. Impossibilidade. Depoimento da vítima na 
delegacia corroborado por depoimento judicial do 
policial  e  de  seu  cunhado.  Desclassificação  para 
furto  ou  para  a  modalidade  tentada.  Incabível. 
Ameaça  mediante  uso  de  arma  devidamente 
comprovada  através  da  vítima.  Posse  mansa  e 
pacífica  da  res.  Condenação  mantida.  Recurso 
desprovido.
  
- Embora  se  reconheça  que  as  provas  orais 
colhidas na delegacia, por si sós, não sirvam para 
embasar  decreto  condenatório,  à  luz  do 
contraditório  e  da  ampla  defesa,  in  casu,  o 
depoimento  e  o  reconhecimento  realizados  pela 
vítima  durante  a  fase  policial  não  devem  ser 
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totalmente  desprezados,  mormente  porque 
confirmado em Juízo pelos relatos do policial, bem 
como  do  cunhado  dela,  ajudando  a  formar  um 
conjunto  probatório  firme  e  coerente,  apto  a 
embasar decreto condenatório.

- Os  depoimentos  oriundos  de  agentes  policiais, 
não contraditados ou desqualificados, uniformes a 
apontar a autoria do delito, fazem-se merecedores 
de  fé  na  medida  em  que  provêm  de  agentes 
públicos  no  exercício  de  suas  funções  e  não 
destoam do conjunto probatório.

-  Restando  comprovado,  sobretudo  pelas 
declarações  da  vítima,  que  os  acusados  para 
efetuar a subtração da res a ameaçou, mostrando-
lhe  uma  arma,  não  há  que  se  falar  em 
desclassificação para o delito de furto. 

- Inadmissível o reconhecimento da forma tentada 
do crime se os acusados obtiveram a posse mansa 
e pacífica da res, tendo sido o objeto encontrado 
na posse de terceiro dias após o cometimento do 
fato.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima 
identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em DECLARAR EXTINTA A 
PUNIBILIDADE de Eriosvaldo Batista de Lima E NEGAR PROVIMENTO 
AO RECURSO  do réu  Alexsandro  Lima da  Silva, em harmonia com o 
parecer ministerial.

RELATÓRIO

Perante a 5ª Vara Criminal da Comarca de João Pessoa, 
Eriosvaldo  Batista  de  Lima  e  Alexsandro  Lima  da  Silva, amplamente 
qualificados nos autos, foram denunciados (fls. 02/04) pelo Ministério 
Público como incursos nas penas do  art. 157, §2º,  incisos I  e  II,  do 
Código Penal.
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A exordial aduz que, no dia 11 de agosto de 2005, por 

volta das 13h30min, na Rua Cleodonor Ferreira da Silva, Bancários, nesta 
Capital,  os  denunciados  abordaram  a  vítima,  Tereza  Carolina  Lima 
Cavalcanti,  em uma bicicleta,  e  pediram-lhe a  bolsa,  e  quando ela  se 
negou  a  entregá-la,  um deles  levantou  a  camisa,  mostrando-lhe  uma 
arma, fazendo com que a ofendida imediatamente entregasse a bolsa, que 
continha documentos, um aparelho celular da marca Samsung A-800, com 
a nota fiscal e acessórios. 

Consta,  ainda,  que quatro dias  após a ocorrência do 
fato, os acusados foram localizados e conduzidos à Delegacia juntamente 
com o objeto do roubo, sendo estes reconhecidos pela vítima.

Recebida a denúncia no dia 26 de outubro de 2005 (fl. 
02), e depois da regular instrução, foi proferida sentença (fls. 166/73), 
condenando os réus, por violação ao art. 157, §2º, inciso II, do CP., cada 
um, a uma pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em 
regime inicial semiaberto, e 36 (trinta e seis) dias-multa, à razão de um 
trinta avos do salário mínimo vigente à época do fato. 

A defesa de Eriosvaldo Batista de Lima apelou às fls. 
175/176. Contudo, requereu, às fls. 190/191, a extinção da punibilidade 
pela morte do agente.

Por sua vez, Alexsandro Lima da Silva moveu recurso 
de  apelação  apresentado  por  advogado  constituído  (fl.  207).  Em suas 
razões (fls. 209/216), a defesa requer a absolvição, aduzindo, em síntese, 
ausência de provas a ensejar a condenação. Requer a desclassificação do 
crime  para  furto  simples  ou  para  sua  modalidade  tentada.  Pede  o 
afastamento da qualificadora do concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do 
CP). Pugna, ainda, pela redução da pena e pela exclusão da continuidade 
delitiva do art. 71 do CP.

O Ministério Público ofereceu contrarrazões (fls. 
231/232) pedindo a manutenção da sentença recorrida no seu inteiro teor. 

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do 
ilustre Promotor de Justiça convocado, Dr. Amadeus Lopes Ferreira, opinou 
pelo reconhecimento da extinção da punibilidade em relação à Eriosvaldo 
Batista de Lima e pelo desprovimento do recurso quanto à Alexsandro 
Lima da Silva (fls. 236/240).

É o relatório.

VOTO: Exmo. Des. Arnóbio  Alves  Teodósio 
(Relator)
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Conheço dos  recursos, eis que presentes os 
pressupostos de sua admissibilidade.

Não tendo sido aventadas preliminares, nem 
vislumbrando vício na prestação jurisdicional, passo ao exame do mérito.

Compulsando os autos, verifico que foi juntada aos 
autos, à fl. 191, cópia da certidão de óbito do apelante Eriosvaldo Batista 
de Lima, sendo isso motivo suficiente para a extinção da punibilidade do 
mesmo, restando prejudicada a análise do recurso em relação a ele.

Assim sendo, sem mais delongas, nos termos do art. 
107, inciso I, do CP, julgo extinta a punibilidade do acusado Eriosvaldo 
Batista de Lima.

Passo à análise do recurso apenas em relação ao corréu 
Alexsandro  Lima  da  Silva,  qual  seja,  aquele  apresentado  por  seu 
advogado  legalmente  constituído,  nas  fls.  (209/216)  porquanto,  é 
expressão maior de sua vontade ser assistido por pelo causídico de sua 
escolha,  mesmo  tendo  nos  autos  as  razões  do  apelo  oferecidas  por 
Defensor Público que lhe defendeu em parte da instrução.

Primeiramente, a  defesa  aduz ausência de provas a 
embasar uma condenação, eis que a vítima não foi ouvida em juízo; que 
não se pode dar credibilidade às declarações dos policiais e que a res 
furtiva não foi encontrada.

Ante tais argumentos, pugna pela absolvição do 
apelante.

Não há, todavia, como prover a pretensão defensiva.

Ora, em que pese a insatisfação defensiva, a instrução 
processual ofereceu elementos aptos à prolação da sentença condenatória 
em desfavor do réu, ora apelante, podendo-se constatar de forma cabal e 
indubitável a materialidade e a autoria do delito descrito no artigo 157, 
§2º, inciso II, e art. 29, todos do Código Penal.

Na espécie vertente, percebe-se que a materialidade do 
tipo penal retromencionado restou sobejamente consubstanciada, 
notadamente, através do Relatório de Ocorrência (fls. 07/07v.), do Auto 
de Apresentação e Apreensão (fl. 09), além da prova oral.

Com relação à autoria, inobstante a negativa do 
réu/apelante, não restam dúvidas de que ele praticou a conduta típica de 
roubo, com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, o que 
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pode ser comprovado, mormente, através do Auto de Reconhecimento (fl. 
13) e da prova oral coligida. Veja-se:

Em depoimento, a vítima, Tereza  Carolina  Lima 
Cavalcanti, que somente foi ouvida no inquérito (fl. 08), disse:

“(...) Que os dois elementos a abordaram, e um deles,  
galego, lhe pediu a bolsa, mas como a declarante se  
negou  a  entregar,  o  galego  levantou  a  camisa  e 
mostrou  uma  arma;  Que  quando  viu  a  arma,  ficou  
bastante assustada, e entregou a bolsa; Que o galego  
então pediu para a declarante retornar pelo caminho  
que viera, sem olhar para trás, pois do contrário ele  
atiraria contra ela; (…) Que soube que este policial  
militar havia prendido os dois suspeitos de terem 
praticado  o  roubo,  e  então  compareceu  nesta 
data  nesta  Delegacia,  onde  reconheceu  os  dois 
suspeitos como sendo os autores do roubo; Que 
nesta  Delegacia  a  declarante  reconheceu  como 
seu o aparelho celular Samsung A800 apreendido 
em poder de um terceiro; (...)”.Destaquei.

No Auto de Reconhecimento (fl. 13), também na 
delegacia, a ofendida afirmou:

“(...) Tendo a reconhecedora apontado com segurança  
e convicção ser os elementos aqui presentes os autores  
do  referido  roubo  a  sua  bolsa,  que  continha  um 
aparelho celular Samsung A800e sua Nota Fiscal, um 
fone  de  ouvido,  a  sua  carteira  com  documentos  
pessoais  diversos,a  chave  de  seu  apartamento,  o  
crachá funcional da empresa em que trabalha, talão de  
cheques e cartões de crédito”.

Portanto, como se vê, a vítima afirmou que os dois 
acusados foram autores do roubo, sendo totalmente descabida a alegação 
de  divergência da hora em que foi feito o reconhecimento dos réus.

Como a condenação não pode se lastrear tão-somente 
e exclusivamente nos elementos de informações carreados na fase 
inquisitiva, registro que o policial envolvido na apuração dos fatos, bem 
como o cunhado da ofendida, em juízo, confirmaram o depoimento da 
vítima e ratificaram a autoria imputada ao apelante.

Por oportuno, trago excerto do depoimento do agente 
público, o qual se reveste de credibilidade e força para autorizar o édito 
condenatório. 
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O policial condutor Francisco de Assis Santos, na fase 

policial (fl. 14), afirmou :

“(...) Que tomou conhecimento através da frequência  
de rádio da Polícia Militar de um assalto ocorrido no dia  
11/08/2005, última quinta feira, aproximadamente às  
13:30 horas; que desde o dia do assalto, empreendeu  
diligências  com o  objetivo  de  localizar  e  prender  os 
suspeitos;  (…)  Que  se  deslocou  até  o  local 
juntamente com CB Vital, CB Lima e efetuaram a 
prisão  dos  suspeitos;  (…)  Que  ao  chegar  na 
Delegacia  a  vítima  TEREZA  CAROLINA  LIMA 
CAVALCANTI  reconheceu  ALEXANDRO  LIMA  DA 
SILVA e ERIOSVALDO BATISTA DE LIMA como os 
autores do roubo; Que indagou aos suspeitos onde se  
encontrava  a  bolsa  roubada,  o  aparelho  celular  
Samsung A800 e os documentos, ambos disseram que  
tinha vendido a uma pessoa ali próximo, conhecido por  
Tony Vinil, (…) e indo até o local perguntado ao mesmo  
se havia comprado um celular, o mesmo informou que  
tinha comprado a eles, mas que o celular tinha Nota  
Fiscal e todos os acessórios; (...)”. Grifei.

Em juízo (fl. 76) acrescentou:

“(...) apenas  fez  parte  das  investigações,  estas  que  
foram  ordenadas  pelo  comandante,  uma  vez  que  
estava  havendo  uma  onda  de  assaltos  de  celulares,  
assaltos  estes  que sempre  eram praticados  por  dois  
elementos  de  bicicletas,  sempre  com  as  mesmas 
características; (…) Que com os dados e características  
dos  acusados  foi  fácil  identificá-los,  tendo  sido  
efetuadas  respectivas  prisões  na  mesma  semana  do 
assalto, (…)”.

Ademais, ao contrário do que alega a defesa, sobreleva 
notar que os depoimentos oriundos de agentes policiais, não contraditados 
ou desqualificados, uniformes a apontar a autoria do delito, fazem-se 
merecedores de fé na medida em que provêm de agentes públicos no 
exercício de suas funções e não destoam do conjunto probatório.

A respeito do depoimento de policiais, os tribunais 
pátrios entendem pela sua validade, notadamente quando colhidos em 
juízo, com observância ao contraditório, bem como quando em 
consonância com as demais provas colhidas na instrução criminal:

“[...] 2. O depoimento de policiais pode servir de refe-
rência ao juiz na verificação da materialidade e autoria 
delitivas, podendo funcionar como meio probatório váli-
do para fundamentar a condenação, mormente quando 
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colhido em juízo, com a observância do contraditório. 
[...]”  (STJ, HC 109300/SP, Relator Ministro 
ARNALDO ESTEVES LIMA, Quinta Turma, DJe 
03/11/2008).

“[...] Depoimento oriundo de agente policial, não con-
traditado ou desqualificado, uniforme a apontar a auto-
ria do delito, faz-se merecedor de fé na medida em que 
provém de agente público no exercício de suas funções 
e não destoa do conjunto probatório. [...]”  (TJDFT, 
APR 20070111208085, Acórdão nº 365614, 
Relator MARIO MACHADO, 1ª Turma Criminal, 
DJ 27/07/2009, p. 187).

Registro, ainda que no mesmo norte, o depoimento de 
Janduy de Araújo Pinheiro Júnior,  cunhado  da  vítima,  que  em  juízo 
esclareceu (fl. 75):

“(...) E o depoente estava presente quando a vítima 
reconheceu os dois denunciados. (…) Que como a 
vitima inicialmente resistiu ao assalto, um dos 
denunciados levantou a camisa, mostrando o cabo da 
arma (…)”.

Também observo que a res furtiva foi encontrada, de 
maneira oposta ao alegado pela defesa. O celular roubado foi achado na 
posse de um terceiro que havia comprado o aparelho aos acusados.

Concluo, após a análise conjunta das provas materiais e 
orais colhidas, que não resta dúvida quanto ser o apelante um dos autores 
do crime.

Portanto, comprovadas de maneira inconteste tanto a 
materialidade como a autoria delitiva, não há que falar em fragilidade do 
conjunto probatório, o que inviabiliza a aplicação do brocardo in dubio pro 
reo, e, consequentemente, a absolvição pretendida sob este fundamento.

Assim, mantenho a condenação do apelante, pela 
prática do crime de roubo qualificado, tipificado no art. 157, § 2º, inciso II 
e art. 29, todos do Código Penal.

Em segundo lugar, não há como acolher o pleito 
desclassificatório do crime de roubo para furto. 

O art. 157, caput, do Estatuto Penal Pátrio, dispõe:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para 
outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, 
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ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à 
impossibilidade de resistência:
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa”.

É cediço que o roubo é crime complexo, isto é, atinge 
mais de um bem jurídico, quais sejam: a) o patrimônio; b) a incolumidade 
física ou a liberdade individual. Outrossim, para atingir o objeto tutelado 
pela ordem jurídica (a integridade física) faz-se necessário a existência de 
violência ou grave ameaça.

Sobre o tema em disceptação, Guilherme de Souza 
Nucci nos  ensina que:

“A grave ameaça é o prenúncio de um acontecimento 
desagradável, com força intimidativa, desde que 
importante e sério. O termo violência, quando 
mencionado nos tipos penais, como regra, é traduzido 
como toda forma de constrangimento físico voltado à 
pessoa humana". (In Código Penal Comentado, 9ª 
Edição, São Paulo: Editora RT, 2008, pág. 736)

Na hipótese examinada, ficou evidenciado que os réus 
agiram com grave ameaça, notadamente quando pediram a bolsa a vítima 
e por ela ter se negado, um deles levantou a camisa mostrando uma arma 
e dizendo que retornasse pelo caminho por onde viera, senão atirariam 
contra ela.

Portanto, a asserção de desclassificação deve ser 
afastada, eis que a conduta típica do roubo está configurada devido a 
grave ameaça empregada para a subtração da res furtiva.

Inviável, também, o pleito desclassificatório para a 
modalidade tentada eis que o apelante teve a posse mansa e pacífica da 
coisa, sendo preso somente depois de 05 (cinco) dias após o fato.

Quanto à pena privativa de liberdade aplicada à 
Alexsandro Lima da Silva, verifica-se que restou fixada em patamar justo 
e proporcional à conduta delituosa praticada. 

A pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos e 03 (três) 
meses de reclusão e 24  (vinte e quatro) dias-multa. Ausentes 
circunstâncias agravantes e atenuantes e  existindo a causa de aumento 
do concurso de pessoas, o magistrado  aumentou em 1/3 (um terço) a 
reprimenda, totalizando em definitivo, 05 (cinco) anos e 08 (oito) 
meses de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa.
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Assim, houve, na espécie, estrita obediência ao critério 

trifásico,  apresentando-se  a  sanção  privativa  de  liberdade  ajustada  à 
reprovação e prevenção delituosa. 

Ainda, quanto a alegada continuidade delitiva (art. 71 
do CP), vejo que esta não foi aplicada/mencionada em nenhum momento 
da sentença não havendo o que modificar.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer 
ministerial, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Eriosvaldo Batista 
de Lima E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO do réu Alexsandro Lima 
da Silva.

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 Marcos William de 
Oliveira (Juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Des. 
João Benedito da Silva), 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 “Des. Manoel 
Taigy de Queiroz Mello Filho”  do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba, em João Pessoa, 02 de dezembro de 2014. 

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
  RELATOR


