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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 0004655-19.2011.815.0751  –  5ª Vara 
Mista da Comarca de Bayeux

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio 
APELANTE : José Dionísio de Souza Neto
ADVOGADA : Maria Angélica Figueiredo Camargo
APELADO : A Justiça Pública  

PROCESSUAL PENAL. Preliminar de nulidade da 
sentença. Cerceamento  de  defesa  devido  à 
ausência  de  intimação  da  advogada  constituída. 
Inocorrência. Rejeição.  

- A falta de intimação da advogada para 
apresentação da defesa prévia e demais atos 
processuais não configurou cerceamento de defesa, 
haja vista o próprio réu em seu interrogatório na 
esfera judicial  ter  informado que a mesma havia 
sido contratada apenas para o pedido de liberdade 
provisória.

APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo.  Artigo  157, 
caput,  do  Código  Penal. Irresignação  defensiva. 
Insuficiência probatória. Inocorrência. Absolvição. 
In dubio pro reo. Impossibilidade. Materialidade e 
autoria consubstanciadas. Declarações seguras da 
vítima.  Recurso conhecido e desprovido.

- Não há que se falar em insuficiência probatória, 
pois temos que a autoria e a materialidade são 
incontestes pela prova oral colhida no processo. 
Apesar do acusado negar a sua participação na 
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ação delituosa narrada na denúncia, suas palavras 
não encontram respaldo nos autos, pelo contrário, 
as declarações da vítima aliadas às outras provas 
produzidas durante a instrução criminal, não 
deixam dúvidas de que, de fato, praticou o crime 
de roubo.

- A palavra da vítima em crimes graves como o 
roubo, realizado, via de regra, às escondidas, 
distante dos olhares de possíveis testemunhas, é 
de grande relevância e, havendo encaixe com as 
demais provas produzidas é suficiente para a 
condenação.

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 REJEITAR A 
PRELIMINAR, E, NO MÉRITO NEGAR PROVIMENTO AO APELO, em 
harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Perante a 5ª Vara Mista da Comarca de Bayeux, José 
Dionísio  de  Souza  Neto, qualificado nos autos, foi denunciado pelo 
Ministério Público como incurso nas penas do art. 157, caput,  do Código 
Penal (fls. 02/03).

A exordial aduz que no dia 22 de setembro  de 2011, 
por volta das 21h50min, o  acusado  foi  preso  pela  polícia  militar  após 
subtrair uma bolsa feminina de couro, pertencente à Racklayne Karoeny 
dos Santos França.

Recebida a denúncia no dia 06 de outubro de 2011 (fl. 
69), e depois da regular instrução, foi proferida sentença (fls. 136/141), 
condenando o réu pelo delito capitulado no art. 157, caput, do Código 
Penal, à reprimenda de 06 (seis) anos e 01 (mês) mês de reclusão, em 
regime inicial fechado, e 60  (sessenta) dias-multa, no valor unitário de 
1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
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A defesa, irresignada com a sentença condenatória, 

moveu recurso de apelação (fl. 145). Em suas razões (fls. 150/155), o 
apelante  aduz  nulidade  processual  devido  à  ausência  de  intimação  da 
advogada constituída (fl. 59) para apresentar defesa prévia e demais atos 
processuais, sendo designado defensor público sem prévia comunicação 
ao réu. Alternativamente, pleiteia a absolvição sob a alegação de que as 
provas foram insuficientes para embasar um decreto condenatório, assim, 
requer a aplicação do in dubio pro reo.

Em contrarrazões, às fls. 157/160, o Ministério Público 
pugnou pelo desprovimento do apelo. 

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de 
Justiça, através do parecer da lavra do Dr. Álvaro  Gadelha  Campos, 
Procurador de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso apelatório 
(fls. 165/167). 

É o relatório.

VOTO: Exmo. Sr. Des. Arnóbio Alves Teodósio 
(Relator)

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

Preliminar

Aduz a defesa do réu, em sede de preliminar, nulidade 
processual em face à ausência de intimação da advogada constituída (fl. 
59) para apresentar defesa preliminar e demais atos processuais, sendo 
designado defensor público sem prévia comunicação ao recorrente.

Pois bem, em que pese à nobre causídica do recorrente 
não ter sido intimada para apresentar a defesa preliminar, percebe-se à fl. 
76 que o réu foi citado para oferecê-la no prazo de 10 dias, sendo 
cientificado que caso não fosse apresentada no período estipulado, ficava 
de logo nomeada a defensora pública Dra. Maria Auxiliadora Gonçalves de 
Lucena.

Ora,  como o réu permaneceu inerte,  o magistrado  a 
quo nomeou a defensora pública acima mencionada para patrocinar a sua 
defesa, conforme se constata à fl. 83.

Posteriormente, fora designada a audiência de instrução 
e julgamento, sendo a advogada Dra. Maria Angélica Figueiredo Camargo 
intimada através do Diário da Justiça  (fl. 109) para referido ato judicial, 
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contudo, como  não compareceu, o réu continuou sendo defendido pela 
Dra. Maria Auxiliadora Gonçalves de Lucena – defensora pública.  

 
Ressalto, ainda, que o réu em seu interrogatório na 

esfera judicial, informou que antes da audiência tinha telefonado para a 
sua  advogada Dra. Maria Angélica Figueiredo Camargo, patrocinadora 
deste recurso, tendo ela informado que havia sido constituída apenas para 
o pedido de liberdade provisória (mídia – fl. 123).

Diante deste fato, não há que se falar em cerceamento 
de defesa ante a falta de intimação da advogada para apresentação da 
defesa prévia e demais atos processuais.

Assim, rejeito a preliminar.

Mérito

In casu, conforme alhures relatado, o apelante pugna 
por sua absolvição, ad argumentum insuficiência probatória (in dubio pro 
reo).

Não há, todavia, como prover a pretensão defensiva, no 
pertinente ao argumento de que faltam provas para condenação.

Ora, esmiuçando os elementos probatórios contidos no 
caderno processual, percebe-se que a materialidade do crime restou 
sobejamente evidenciada, notadamente, através do auto de prisão em 
flagrante delito (fls. 05/09), do auto de apreensão e apresentação (fl. 11) 
e do Termo de Entrega (fl. 12), além da prova oral colhida.

Com relação à autoria, inobstante a negativa do 
réu/apelante, não restam dúvidas de que ele praticou a conduta típica de 
roubo, o que pode ser comprovado, através da prova oral coligida. 
Vejamos:

José Dionísio de Sousa Neto, ora apelante, relatou em 
juízo (mídia eletrônica fl. 123):

“(...) que não é verdade a acusação a ele atribuída; (…) 
que não  sabe o motivo porque as testemunhas e a 
vítima está lhe imputando o crime; que não sabe quem 
praticou o fato; que neste dia 22/09/2011, 
aproximadamente as 9h:50mim da noite estava indo 
comprar uma televisão na feira de Bayeux, pois a de 
sua casa tinha queimado; que a feira de troca funciona 
até as 11:00; (…) que neste dia trabalhava de ajudante 
de pedreiro; que estava fazendo a laje e por volta das 
09:00 da manhã, seu  patrão  trouxe  um lanche  e 
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umas bebidas;  que não bebia,  mas neste dia  tomou 
duas a três doses;  que a sua esposa ligou dizendo que  
a  televisão  tinha  queimado;  então  arrumou  dinheiro  
emprestado com um colega do trabalho e quando saiu  
do serviço foi comprar a televisão; (…) que o que se  
lembra  neste  momento,  é  que  quando  ia  descendo,  
próximo a uma esquina do colégio, tinha uma bolsa,  
que olhou para um lado e para o outro e não  tinha  
ninguém por perto, então pegou a bolsa; que olhou de  
novo  e  não   tinha  ninguém por  perto;  que  quando 
parou para olhar o que tinha dentro, parou duas motos  
com quatro  pessoas (…)  que desceram das  motos e  
começaram a bater; que a sua defesa era patrocinada 
pela Dra. Angélica, mas ligou para ela e ela falou que 
foi só para liberdade, então o tio da sua companheira,  
que  é  advogado,  vinha  fazer  a  sua  defendesa,  mas  
quando viu o processo disse que já tinha Dra. Angélica  
(…)”.

Perante  a  autoridade  policial,  a  testemunha  João 
Henrique do Nascimento, disse, fl. 06:

“...repentinamente ouviu e viu uma senhora pedindo 
socorro e afirmado que tinha sido asssaltada por um 
elemento que tinha lhe tomado uma bolsa; QUE de 
imediato dado ao estado emocional da referida senhora 
foi juntamente com seu sobrinho de nome GENILSON 
atrás do conduzido, onde o localizaram tentando pular 
um muro de uma residência oportunidade em que 
detiveram o conduzido (…) QUE  afirma o depoente que 
a vitima reconheceu de imediato a bolsa, como 
também o autor  do roubo...”

Na esfera judicial, ratificou o depoimento prestado 
perante a policial (mídia eletrônica fl. 123):

“(...) que escutou Racklayne pedindo socorro e foi até  
ao  local  com  seu  sobrinho;  que  ela  informou  que  
roubaram a sua bolsa; que correram atrás do acusado  
e  pegaram a  bolsa,  entregando  a  dona;  (…)  que  a  
vítima reconheceu o acusado; (…) que ela informou que 
ele fez “pantim” que estava com uma faca...”. 

Em juízo, a vítima Racklayne  Karoeny  dos  Santos 
França, confirmou o depoimento prestado na delegacia, acrescentando 
(mídia eletrônica fl. 123):

“(...) que no mês de outubro por volta das 09:00 da  
noite,  vinha subindo a  rua anterior  a de sua casa e  
quando  virei  na  esquina,  percebi  que  vinha  alguém 
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atrás, que neste momento afastei pois pensei que esta  
pessoa iria prosseguir, pois a rua é clara e tampouco  
esquisita, é uma rua bem movimentada,(...) foi quando 
vi que vinha para cima de mim, pegou a minha bolsa e  
puxou  (…)  expliquei  que  não  tinha  nada  de  valor,  
apenas livros, material escolar, que estava dando aula,  
estava vindo do estágio; que expliquei, mas não teve  
jeito, ele pegou a bolsa e saiu correndo, então comecei  
a gritar,  pega ladrão,  daí  apareceram muita gente e  
pegaram  ele  (…)  que  o  réu  não  aparentava  está  
consciente;  (…)  que  sabe  que  foi  a  população  que  
segurou (…) que reconhece o acusado e tem certeza  
que foi ele(sic). Negritei.

Por sua vez, Everaldo da Silva Patrício, policial militar, 
que efetuou a prisão do apelante, em sede judicial (mídia eletrônica fl. 
123), afirmou:

 
“(...) que  os  populares  informaram  que  uma  jovem 
teria  tido  sua  bolsa  tomada;  que  o  elemento  teria  
corrido e a população teria ido atrás do mesmo; que  
indicaram o local e quando chegaram lá, ele já tinha 
sido detido pela população, inclusive  agredido (…) que  
confirma que a pessoa que foi presa pela população foi  
o  José  Dionísio  de  Souza  Neto;  que  a  vítima  o  
reconheceu;  outro  detalhe  é  que  ele  apresentava  
sintomas de embriaguês.” 

Conforme se observa, apesar da negativa de autoria do 
acusado afirmando que encontrou a bolsa abandonada e que na ocasião 
estava embriagado, não se recordando com exatidão o fato, tal alegação 
não encontra respaldo no caderno processual, uma vez que a vítima foi 
categórica ao afirmar que foi o acusado o autor do crime de roubo, aliados 
aos demais depoimentos testemunhais.

 
É de se ressaltar que, em crimes desse jaez, 

geralmente ocorridos na clandestinidade, a palavra da vítima merece 
preponderância, considerando que uma pessoa nunca irá acusar 
desconhecidos, principalmente quando os envolvidos não mantém com as 
vítimas qualquer vínculo de amizade ou inimizade, tal como na hipótese 
vertente. 

Assim, em crimes graves como o roubo, realizado, via 
de regra, às escondidas, distante dos olhares de possíveis testemunhas, a 
palavra da vítima é de grande relevância e, em havendo encaixe com as 
demais provas produzidas, como no presente caso, é suficiente para a 
condenação.

A propósito, vejamos a jurisprudência pátria, in verbis:
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“Roubo. Prova. Depoimento da vítima. Eficácia 
probatória. (...) A palavra da vítima, nos crimes de 
roubo, ainda que solitária, o que não é o caso dos 
autos, assume significativa eficácia probatória, 
porquanto, como é cediço, o seu único desiderato é 
apontar o verdadeiro autor da infração, e não de acusar 
inocentes, mormente quando não os conhece” 
(TACRSP-RT 744/602).

"A vítima é sempre pessoa categorizada a reconhecer o 
agente, pois sofreu o traumatismo da ameaça ou da 
violência, suportou o prejuízo e não se propõe a acusar 
um inocente, senão procura contribuir - como regra - 
para a realização do justo concreto". (REVISTA DOS 
TRIBUNAIS, volume 739, página 627). 

"Nos crimes contra o patrimônio, como o roubo, muitas 
vezes praticados na clandestinidade, crucial a palavra 
do ofendido na elucidação dos fatos e na identificação 
do autor" (TACrimSP - AC - Rel. Wilson Barreira - 
RT 737/624).

“HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO 
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DEPOIMENTO 
EXCLUSIVO DA VÍTIMA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE DE APROFUNDAMENTO NA PROVA. 
ARMA NÃO ENCONTRADA E PERICIADA. APLICAÇÃO DA 
MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. ORDEM 
DENEGADA. 1- O habeas corpus, por não comportar 
exame da prova, em profundidade, não é meio hábil 
para o pedido de absolvição. 2 - As declarações da 
vítima, apoiadas nos demais elementos dos 
autos, em se tratando de crimes cometidos sem a 
presença de outras pessoas, é prova válida para a 
condenação, mesmo ante a palavra divergente do 
réu. 3 - É aplicável a majorante prevista no art. 157, § 
2º, inciso I, do CP, ainda que a arma de fogo não tenha 
sido apreendida e periciada, desde que existam outros 
elementos probatórios que confirmem a sua efetiva 
utilização no crime (Precedentes). 4 - Ordem 
denegada.” (STJ, HC 83.479/DF, Rel. Ministra Jane 
Silva (Desa. convocada do TJ/MG), 5ª Turma, 
julg. em 06.09.2007, DJ 01.10.2007, p. 344)

DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. Roubo 
qualificado. Art. 157, § 2º, inciso II, do CP. Absolvição. 
Irresignação ministerial. Reconhecimento da vítima na 
esfera policial. Retratação em juízo. Irrelevância. 
Temor do ofendido. Menor de idade. Evidente. 
Testemunhas de acusação e comparsa que apontam o 
apelado como autor do crime. Materialidade e autoria 
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devidamente comprovadas. Provas suficientes a 
respaldar a condenação. Provimento do recurso. A 
palavra da vítima em crimes graves como o 
roubo, realizado, via de regra, às escondidas, 
distante dos olhares de possíveis testemunhas, é 
de grande relevância e, em havendo encaixe com 
as demais provas produzidas, ainda que de menor 
porte, é suficiente para embasar a condenação. 
De outra banda, a retratação da vítima deve ser 
recebida com reserva, porquanto seguramente temia 
por represálias. O assalto ocorreu em local que o 
ofendido costuma freqüentar diariamente, próximo ao 
seu colégio, de modo que é compreensível o receio de 
vingança, ainda mais se tratando de crime cometido 
em pequena cidade e contra um adolescente. A 
valoração de todo o acervo probatório permite atribuir 
ao réu a responsabilidade pelo crime imputado na peça 
incoativa, notadamente o reconhecimento pessoal 
realizado na delegacia pela vítima, a apreensão do bem 
na posse do réu, bem como os relatos dos policiais 
militares, coerentes e harmônicos, apontam o 
recorrido, estreme de dúvidas, como autor do roubo. 
(TJPB; ACr 004.2011.000230-2/002; Câmara 
Especializada Criminal; Rel. Des. Arnóbio Alves 
Teodósio; DJPB 08/11/2012; Pág. 10) 

Grifos nossos.

Apesar do acusado negar a participação na ação 
delituosa narrada na denúncia, suas palavras não encontram nenhum 
respaldo nos autos, pelo contrário, como dito, as declarações da vítima e 
os depoimentos das testemunhas aliadas às outras provas produzidas 
durante a instrução criminal, não deixam dúvidas de que, de fato, o réu 
José Dionísio de Souza Neto praticou o crime de roubo. 

Ponto outro, não se pode olvidar que, não basta, por si 
só, a defesa alegar que não há provas ou que estas são frágeis, é 
necessário a comprovação de tal argumento, sendo insuficiente para 
eliminar a responsabilidade do acusado a simples argumentação de tal 
ocorrência.

Dessa forma, se esvazia a linha de defesa adotada 
(insuficiência de provas), existindo nos autos elementos probatórios 
robustos que apontam, sem sombra de dúvidas, para a autoria do crime 
pelo apelante. 

No tocante à  dosimetria da pena, verifico que foi 
corretamente aplicada até porque se constata facilmente que a majoração 
da sanção-base teve como fundamento o fato de existirem circunstâncias 
judiciais desfavoráveis, especialmente os antecedentes, motivo esse que, 
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por si só, já autoriza a fixação da pena em patamar acima do mínimo 
legal.

Na hipótese examinada,  observa-se que a  magistrada 
a quo, obedeceu o critério trifásico da fixação da pena,  aplicando a pena-
base de 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão  e 60 (sessenta) dias-
multa. Quantum este fixado em definitivo, à míngua de atenuantes e 
agravantes e de causas de diminuição e aumento da pena.

Ante o exposto, REJEITO  A  PRELIMINAR  E,  NO 
MÉRITO,  CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO, em harmonia 
com o parecer ministerial.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, Presidente da Câmara 
Criminal,  dele participando os Excelentíssimos Senhores 
Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, Relator, João Benedito 
da Silva, Revisor, e Luiz Sílvio Ramalho Júnior. 

Presente à sessão o representante do Ministério 
Público,  o  Excelentíssimo Senhor Doutor José  Roseno  Neto, 
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, 11 de 
setembro de 2014.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


