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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001353-07.2014.815.2002 –  4ª Vara 
Criminal  da Comarca da Capital

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE : Ministério Público Estadual
APELADO : Anderson de Oliveira Lopes
ADVOGADO : José Vanilson Batista de Moura Júnior

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. 
Art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal. Absolvição em 
primeiro grau. Irresignação ministerial. Pretendida a 
condenação. Impossibilidade. Fragilidade probatória. 
Ausência de prova cabal e irrefutável quanto à 
autoria delitiva. Predominância do princípio in dubio 
pro reo. Recurso conhecido e desprovido. 

- Diante da dúvida acerca da autoria do crime de 
roubo qualificado, supostamente praticado pelo ora 
apelado, há de se manter a sentença que o absolveu, 
nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal.

- Inexistindo prova segura para embasar a 
condenação, é preferível absolver um culpado que 
condenar um inocente, mesmo porque para se 
absolver não é necessário a certeza da inocência, 
bastando somente a dúvida quanto à culpa, assim 
sendo, em obediência aos princípios da presunção de 
inocência e do in dubio pro reo, impõe-se manter a 
absolvição do apelado, pois no Juízo Penal, dúvida e 
ausência de prova são elementos equivalentes. Daí 
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porque nego provimento ao recurso ministerial.
 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima 
identificados.

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

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério 
Público contra a sentença de fls.178/186, que julgou procedente em parte a 
denúncia e condenou o réu Anderson de Oliveira Lopes pelo delito previsto 
no art. 14 da Lei 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) 
dias-multa a ser cumprida em regime aberto, substituindo a pena privativa 
de liberdade por duas restritivas de direitos, e, o absolveu do, nos termos do 
art. 386, inciso VII, do CPP, da acusação de prática do crime tipificado no 
art. 157, § 2º, incisos I e II (duas vezes), c/c artigo 70 do Código Penal.

 
Narra a inicial acusatória de fls. 02/04, em resumo, que 

no  dia  14  de  janeiro  de  2014,  por  volta  das  17h,  policiais  militares 
realizavam rondas no bairro do Bessa, e, ao realizar a abordagem a dois 
elementos que se encontravam em uma moto preta, placa MND 9864/PB, 
acharam um revólver, calibre 38, com cinco munições, em poder do acusado 
Anderson Lopes, que estava em companhia do menor identificado como N. 
R. da C. O., condutor da moto.

Depreende-se,  ainda,  que  ao  chegarem  à  delegacia, 
havia  duas  mulheres  registrando  uma  ocorrência  de  roubo,  as  quais 
reconheceram o recorrente e o menor como autores do delito que sofreram. 

Denúncia recebida em 05/02/2013 (fl. 93).

Após regular instrução processual, o apelante foi 
condenado pela prática de porte ilegal de arma de fogo e absolvido pela 
prática da infração de roubo qualificado c/c crime continuado.

  
Irresignado com a decisão absolutória, o Representante 

do Ministério Público apelou (fl. 187), buscando, em suas razões de fls. 
192/196, a condenação do ora apelado, sob o argumento de a prova dos 
autos ser robusta e autorizar a condenação do réu.

O apelado, em suas contrarrazões, manifestou-se pelo 
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não provimento do apelo (fls. 199/208).

A Procuradoria de Justiça, através do parecer de fls. 
212/215 – subscrito pelo insigne Promotor de Justiça Convocado, Amadeus 
Lopes Ferreira – opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

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

Conheço o recurso apelatório, eis que presentes os 
pressupostos extrínsecos e intrínsecos para a sua admissibilidade.

Não foram arguidas preliminares ou nulidades e, não 
vislumbrando nos autos qualquer irregularidade que deva ser declarada de 
ofício, passo ao exame do mérito recursal.

Conforme alhures relatado, in casu, o Juiz da 4ª Vara 
Criminal da Comarca da Capital, alicerçado na ausência de provas aptas para 
ensejar  uma  condenação, julgou procedente  em  parte a peça inicial 
acusatória e, nos termos do art. 386, VII, do CPP, absolveu o denunciado, 
Anderson de Oliveira Lopes, pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 
2º, incisos I e II (duas vezes), c/c artigo 70, do Código Penal e o condenou 
pelo delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/03.

Inconformado, o representante do Ministério Público 
primevo interpôs o presente recurso objetivando a reforma do decisum para 
que, afastada a aplicação do instituto retromencionado, seja dada 
procedência à denúncia  em  sua  totalidade, condenando-se o acusado 
também pela prática do crime de roubo c/c o art. 70.

Exsurge dos autos, que no dia 14 de janeiro de 2014, por 
volta das 17h, o apelado, juntamente com um menor de idade, foi preso em 
flagrante por policiais militares devido à prática do delito tipificado no art. 14 
da Lei 10.826/03. Ao serem conduzidos à delegacia foram reconhecidos por 
duas mulheres como autores do delito de roubo, ocorrido contra elas.

Destaque-se, por oportuno, que a materialidade e a 
autoria delitivas quanto  ao  crime  de  porte  ilegal  de  arma  restaram 
consubstanciadas nos autos de forma cabal e irrefutável.  Aliás,  nada se 
contesta em relação a este delito, já que o presente apelo restringe-se ao 
delito de roubo. 

Pois  bem,  analisei atentamente as razões recursais do 
ilustre Promotor de Justiça, as contrarrazões defensivas, o parecer do nobre 
Procurador de Justiça, bem como todo o acervo probatório e, com base nos 
elementos coligidos, tenho que o apelo não  merece ser provido, pelos 
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motivos que passo a declinar.

A materialidade  do  crime  tipificado  no  art.  157,  §  2º, 
incisos I e II (duas vezes) do CP, não ficou comprovada nos autos, uma vez 
que os acusados não foram apreendidos com nenhum dos objetos roubados, 
apenas com um revólver calibre 38.

A autoria, por sua vez, afigura-se  duvidosa, 
especialmente, em virtude da prova oral colhida ao longo da instrução 
processual e pela contradição existente nos depoimentos em relação a cor 
da moto em que os assaltantes se encontravam, bem como em relação as 
características física e relação ao recorrente. Vejamos:

José Moura da Silva Neto, policial  militar,  disse na fase 
inquisitorial (fl. 06):

“...fazia  rondas  no  Bairro  do  Bessa,  nesta  cidade,  
quando  visualizou  dois  elementos  em  atitude  
suspeita,  os quais estavam em uma motocicleta  
cor preta de palca MND 9864/PB (…) ao realizar 
uma busca pessoal no Sr. ANDERSON DE OLIVEIRA 
LOPES, encontrou em seu poder  01 (um) revolver  
calibre  .38,  com  05  (cinco)  munições  de  mesmo 
calibre; em razão disso, deu-lhe voz de prisão e o  
conduziu até esta unidade policial; Quando chegou a  
esta  delegacia  distrital,  verificou  que  havia  duas  
mulheres  registrando uma ocorrência de roubo,  as  
quais reconheceram, sem sombra de dúvidas, o Sr.  
ANDERSON  DE  OLIVEIRA  LOPES  e  o  referido 
adolescente como sendo os autores do delito do qual  
haviam sido vitimas há pouco (...) Ressalta, ainda, 
e, segundo as vítimas, os autores do delito no  
momento do crime estavam em uma moto de 
cor amarela e não na moto preta trazida para  
12ª Delegacia Distrital.”  Destaquei.

Perante à autoridade judicial confirmou o depoimento (fl. 
132).Roberval da Silva Melo, dono da moto apreendida, asseverou na esfera 
policial (fl. 08):

“...No  dia  14/01/2014,  por  volta  das  15h30min,  
emprestou a referida moto ao ora autuado, para que  
fosse até a casa da genitora; Conhece o autuado há  
cerca  de  quinze  dias  e  este  conquistou  a  sua 
confiança nesse período; QUE jamais  soube que o  
autuado fosse praticante de delitos....” 

Gleissy Kelly da Silva Ramalho, vitima do roubo, declarou 
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que reconhecia o denunciado como um dos autores do assalto (fl. 13):

“Afirma a declarante que hoje, por volta das 14h:30,  
estava  em  companhia  de  uma  amiga,  quando 
foram  abordadas  por  dois  elementos,  que 
estavam em uma motocicleta Titan amarela, e, 
um deles, o que estava como carona, e sem descer  
da  motocicleta,  apontou  uma  arma  e  anunciou  o  
assalto; QUE o elemento disse “passa tudo” e muito  
nervoso e agressivo, foi tomando todos os objetos da  
declarante e da amiga; (…) QUE em seguida, foram 
ao DISP e, quando estavam registrando a ocorrência,  
chegou uma guarnição da polícia militar, conduzindo  
os dois elementos autores do assalto; QUE com os  
dois elementos não foi encontrado nenhum objeto;  
que  na  delegacia  reconheceu  os  dois  elementos,  
principalmente o  adolescente  NEIWESON RODRIGO 
DA COSTA OLIVEIRA.”

Em juízo, relatou (fl. 130/131):

“...Que estava com sua amiga Cleonilda na parada  
do  ônibus  quando  chegaram  o  acusado  e  um 
adolescente, ambos com uma motocicleta; que eles  
subiram com a moto na calçada e puxaram a bolsa  
de sua amiga; que os dois ocupantes que estavam 
na moto estavam armados; que o acusado foi quem 
agrediu a sua colega; (…) que logo após o assaldo  
foram para delegacia registrar  a queixa; que após  
sair da delegacia foram ao hospital visitar o pai de 
sua  amiga;  que  ao  chegar  em casa  recebeu  uma 
ligação da delgada informando que havia  prendido  
dois  suspeitos;  que  se  dirigiu  a  delegacia  e  lá  
reconheceu   os  dois  assaltantes  que  sua  amiga 
também reconheceu;  que reconhece o  acusado  na  
foto de fl. 77 (…) Que foi o de maior que anunciou o  
assalto; que foi o menor que puxou a bolsa;  que o 
acusado é alto e moreno e o menor tinha luz no  
cabelo  e  era  branquinho; que  os  autores  do 
assalto estavam em uma titã amarela; que soube da  
prisão do réu às 17:30 horas do mesmo dia; (…) que 
o  acusado  não  tirou  o  capacete,  mas  mesmo 
assim ela o reconheceu; que apenas viu a arma 
portada pelo menor, entretanto sua colega observou  
que o maior também estava armado; (…) que lembra  
inclusive que um usava capacete com uma caveira e  
o outro usava um capacete de cor normal.”  (sic  – 
destaquei).
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Cleonilda Maria da Silva, asseverou na delegacia (fl. 14):

“...quando foram abordadas por dois elementos, que  
estavam em uma motocicleta Titan amarela, e, um 
deles, o que estava como carona, e foi identificado 
na  delegacia  como  menor  de  idade  NEIWESON 
RODRIGO  DA  COSTA  OLIVEIRA  com  15  anos  de  
idade,  e  sem descer  da motocicleta,  apontou uma 
arma e anunciou o assalto; QUE o elemento disse  
“passa  tudo”  e  muito  nervoso  e  agressivo,  foi  
tomando  todos  os  objetos  da  declarante  e  da  
amiga;QUE  com  os  dois  elementos  não  foi  
encontrado  nenhum  objeto;  que  na  delegacia  
reconheceu  os  dois  elementos,  principalmente  o  
adolescente  NEIWESON  RODRIGO  DA  COSTA 
OLIVEIRA.”

Vê-se, portanto, que os elementos probatórios existentes 
são dúbios e insuficientes para atribuir a autoria delitiva ao denunciado. 

Registre-se, por outro lado, que o ora apelado negou de 
forma irrefragável a autoria do crime tanto na fase inquisitória quanto na 
processual. 

Interrogado pela autoridade policial disse (fl. 09):

 “...No dia 14/01/2014, por volta de 14h00min, “CU  
BRANCO” lhe chamou para dar uma volta de moto;  
QUE saiu juntamente com “CU BRANCO” e então, na  
referida  moto,  foram  abordados  por  policiais  
militares  perto  do  Posto  Castelinho,  Bessa,  João  
Pessoa  –  PB;  Nessa  abordagem,  os  policiais  
encontraram  em  seu  poder  um  revólver  com 
munições...”

Em  juízo  ratificou  a  negativa  de  autoria  e  deu  a  sua 
versão sobre os fatos (fls. 135/137), in verbis:

 “... que começou a pintar a grade às 15:00 horas;  
que ao terminar o serviço chegou o menor de vulgo  
“Cu Branco” em uma moto titan preta; que o menor  
lhe ofereceu uma carona; que aceitou; que o menor  
pediu para o interrogando guardar  uma arma,  um 
revolver calibre 38, com cinco munições; que chegou  
a relutar, mas atendeu ao menor e colocou a arma  
em sua cintura; que o menor é do mundo do crime e  
tem muitos inimigos...”
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Como se vê, o acusado, nas oportunidades em que foi 
ouvido, negou veementemente qualquer envolvimento no delito patrimonial 
descrito na denúncia, confessando apenas o delito de porte ilegal de arma 
de fogo. 

É  de se registrar,  que,  apesar  de  existirem rudimentos 
probatórios a apontar para o apelado como sendo um dos autores do delito 
patrimonial descrito na denúncia – em especial as declarações das vítimas –, 
não se pode concluir livre de dúvidas pela procedência da acusação e 
consequente condenação de Anderson de Oliveira Lopes, pelo fato criminoso 
narrado na inicial acusatória.

De tal sorte, ainda que haja indícios de autoria, não vejo 
como imputar o crime de roubo qualificado ao acusado, uma vez que não 
vislumbro prova firme e inequívoca de que o mesmo realmente tenha 
praticado tal ilícito penal. 

Observo, duas contradições existente nas declarações das 
vítimas. A primeira em relação a cor da moto e a segunda sobre a descrição 
realizada pela vitíma Gleissy Kelly da Silva Ramalho, em juízo, no tocante às 
características físicas dos assaltantes.

 Ora,  percebe-se  claramente  nos  depoimentos  acima 
mencionados que a motocicleta utilizada para a realização do delito de roubo 
era de cor amarela, enquanto o réu foi preso em flagrante quando estava na 
garupa da motocicleta de cor preta. A segunda contradição existente é no 
tocante à descrição física do recorrente realizada pela vítima que destoa das 
características do denunciado. 

Gleissy  Kelly  da  Silva  Ramalho  afirma  em  suas 
declarações em juízo (fls  130/131) que “o acusado é alto e moreno e o 
menor tinha luz no cabelo e era branquinho” e afirma ainda “ que o acusado 
não tirou o capacete, mas mesmo assim ela o reconheceu”. 

A probabilidade de a vítima ter confundido o acusado ao 
reconhecê-lo como autor do delito é grande, tendo em vista, que os autores 
do roubo,  estavam o tempo todo de capacete e  com este assessório é 
impossível a descrição detalhada de qualquer pessoa, ainda mais quando a 
vítima afirma que o menor tinha luzes no cabelo.

Sendo, portanto, nesse caso, exigidas prudência e cautela 
do julgador, a fim de se evitar julgamentos precipitados e, sobretudo, o 
cometimento de injustiças. 

Até porque, em um Estado Democrático de Direito não é 
tolerável presumir culpa para firmar juízos de culpabilidade, pois, se assim 
for, estar-se-á condenando com base em ilações, em meras conjecturas, o 
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que é inadmissível à luz do princípio in dubio pro reo. 

Repita-se, conquanto os atos supostamente praticados 
pelo ora apelado sejam extremamente graves e embora existam 
consideráveis indícios contra o mesmo, vejo que as dúvidas existentes 
quanto à autoria criminosa recomendam, com base no princípio 
retromencionado, sua absolvição. 

Com efeito, não se descarta a possibilidade de que o 
apelado tenha praticado o delito patrimonial, conforme narrado na peça 
inicial acusatória, contudo, as provas colhidas nos autos não evidenciam, 
livre de dúvidas, tal situação. 

Ademais, não bastam indícios e presunções para que o 
Estado-Juiz possa condenar um acusado. É indispensável que a prova 
constitua uma cadeia lógica que conduza à certeza da autoria. Se um dos 
elos dessa cadeia mostra-se frágil, se alguma peça do “quebra-cabeça” 
probatório não encaixa perfeitamente, alternativa outra não resta a não ser 
a absolvição. 

Em verdade, competia ao Ministério Público, de forma 
cabal, provar o alegado, pois de acordo com o disposto no art. 156, primeira 
parte, do Código de Processo Penal, "A prova da alegação incumbirá a quem 
a fizer..." A propósito, sobre o assunto, preleciona Mirabete: 

"Ônus da prova (onus probandi) é a faculdade que 
tem a parte de demonstrar no processo a real 
ocorrência de um fato que alegou em seu interesse. 
Dispõe a lei que a prova da alegação incumbe a 
quem a fizer, princípio que decorre inclusive na 
paridade de tratamento das partes. 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 
circunstâncias que impliquem diminuição da pena 
(atenuantes, causas de diminuição da pena etc.), ou 
benefícios penais." (MIRABETE, Julio Fabbrini. 
Código de Processo Penal Interpretado, 11.ª 
ed., São Paulo, Atlas, 2003, p. 474-5) 

No mesmo sentido: 

"O ônus da prova cabe às partes. Há uma diferença, 
porém. A acusação há de ser plena e convincente, ao 
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passo que para o acusado basta a dúvida. É a 
consagração do 'in dubio pro reo' ou 'actore non 
probante absolvi tur res'; há, então, presunção legal 
de inocência do acusado. É o que o Código 
expressamente consagra no art. 386, VI do CPP; 
absolve-se o réu quando não existir prova suficiente 
para a condenação" (TACrim, Rel. Andrade 
Cavalcanti, JTACrim 72:26).

É  inegável  que  a  palavra  da  vítima  nos  crimes  de 
patrimônio tem grande relevância, mas quando se apresenta associada com 
os demais elementos de prova, o que não ocorre no caso em questão.

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CRIMINAL  -  ROUBO  MAJORADO  -  
AUTORIA  E  MATERIALIDADE  COMPROVADAS  -  
ALEGAÇÃO DE  AUSÊNCIA  DE  DOLO ESPECÍFICO -  
ANIMUS JOCANDI, E NÃO FURANDI - INEXISTÊNCIA  
DE RESPALDO NOS AUTOS - PALAVRA DA VÍTIMA E  
DEPOIMENTOS  DAS  TESTEMUNHAS  PRESENCIAIS 
COERENTES  E  CONCLUSIVOS  -  CONDENAÇÃO 
MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Aquele que 
nega o dolo de subtrair e aduz ter agido com mero  
animus  jocandi  deve  provar  a  alegação  (art.  156  
CPP), o que não aconteceu no caso dos autos, em 
que tal tese defensiva não encontra sólido respaldo 
no conjunto probatório carreado ao feito. 2. Como é  
cediço,  em  se  tratando  de  delitos  patrimoniais,  a  
palavra  da  vítima,  desde  que  serena,  coerente,  
segura  e  afinada  com  os  demais  elementos  de 
convicção existentes nos autos, e mormente quando 
corroborada  pelos  depoimentos  de  testemunhas 
presenciais, assume especial relevância, havendo de  
prevalecer  sobre  as  contraditórias  e  inverossímeis  
versões  apresentadas  pelos  réus.  3.  Recurso  não  
provido.  (Apelação Criminal  1.0145.13.006620-
5/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum , 4ª 
CÂMARA  CRIMINAL,  julgamento  em 
07/05/2014,  publicação  da  súmula  em 
14/05/2014) 

A dúvida, portanto, enseja a absolvição, diante do 
princípio in dubio pro reo.

O Mestre Paulo Rangel ao comentar o princípio do favor 
rei, que vige no processo penal, orienta os operadores do direito a optar pela 
interpretação que atenda a jus libertatis do acusado, enfatiza: 
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"(...) estando o juiz diante de prova para condenar, 
mas não sendo esta suficiente, fazendo restar a 
dúvida, surgem dois caminhos: condenar o acusado, 
correndo o risco de se cometer uma injustiça, ou 
absolvê-lo, correndo o risco de se colocar nas ruas, 
em pleno convívio com a sociedade, um culpado. A 
melhor solução será, indiscutivelmente, absolver o 
acusado, mesmo que correndo o risco de se colocar 
um culpado nas ruas, pois antes um culpado nas 
ruas do que um inocente na cadeia". (Direito 
Processual Penal, 11ª edição, Ed. Lumen Júris, 
2006, p.33). 

Por oportuno, lembro o dizer de MALATESTA "para 
legitimar a absolvição, não ocorre a certeza da inocência, bastando julgá-la 
possível, dentro da incerteza da culpabilidade" (Malatesta, Nicola 
Framarino Dei. A Lógica das Provas em Matéria Criminal, 2.ª ed. 
Trad. Paolo Capitanio, Campinas: Bookseller, 2001, p. 48-49). 

A propósito:

"Inexiste justa causa para a condenação por 
homicídio culposo, se não se estabelece um nexo 
causal entre a conduta e o evento lesivo, sendo 
inadmissível no Direito Penal a culpa presumida ou 
de responsabilidade objetiva" (RT 719/441). 

"Em tema de delito culposo, tem sido sempre 
entendido que a culpa deve ser provada acima de 
qualquer dúvida razoável, não se admitindo a sua 
demonstração por presunções ou ilações dedutivas. 
(...)" (RT 433/409) 

Destarte, inexistindo prova segura para embasar a 
condenação, é preferível absolver um culpado que condenar um inocente, 
mesmo porque para se absolver não é necessário a certeza da inocência, 
bastando somente a dúvida quanto à culpa, assim sendo, em obediência aos 
princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo, impõe-se manter 
a absolvição do apelado, pois no Juízo Penal, dúvida e ausência de prova são 
elementos equivalentes. 

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

É como o voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor 
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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  Excelentíssimo Senhor Doutor 
Álvaro Cristino Pinto Gadelha Campos, 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 18 de setembro de 2014.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR
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