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ACÓRDÃO

APELAÇÃO  CRIMINAL Nº  0001142-69.2011.815.0031  –  Comarca  de  Alagoa
Grande/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
1º APELANTE: Lúcio de Araújo Lima
ADVOGADOS: Antônio Bruno Costa Saback (OAB/PB 13.261)
2º APELANTE: Joselito da Silva Oliveira 
ADVOGADOS: Alanna Alves Barros Calado (OAB/PB 11.831)
APELADA: Justiça Pública

1ª  APELAÇÃO  CRIMINAL. CRIME  CONTRA  O
PATRIMÔNIO.  ROUBO  MAJORADO.  EMPREGO  DE
ARMA.  CONCURSO  DE  PESSOAS.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO.  PRELIMINARES.  NULIDADE  DA
AUDIÊNCIA DE  INSTRUÇÃO  PELA AUSÊNCIA DE
DENUNCIADO.  NULIDADE  DO  ATO  DE
RECONHECIMENTO  POR  FOTOGRAFIA.  PEDIDO
NÃO  ATENDIDO.  ACUSADO  RECONHECIDO  DE
FORMA  INDUBITÁVEL  PELA  VÍTIMA.
AUTORIZAÇÃO  LEGAL.  AUSÊNCIA DE  PREJUÍZO.
REJEIÇÃO.  MÉRITO.  PLEITO  PELA  ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
INCONTESTES. DESPROVIMENTO RECURSAL.

1. Não há que se falar em nulidade por ausência do réu nas
audiências, porque autorizado pelo art. 217 do CPP.

2.  "Reconhecimento  pessoal  que,  mesmo  sem  atender
rigorosamente  ao  disposto  no  art.  226 do CPP,  não é  de
molde a ensejar a anulação da prova assim obtida".

3.  Nos crimes  de  roubo,  a  palavra  da  vítima,  se  não for
desconstituída  por  qualquer  dos  demais  elementos  de
convencimento apurados em instrução, como sói acontecer
no  presente  caso,  é  absolutamente  hábil  para  sustentar  o
decreto condenatório.

2ª  APELAÇÃO  CRIMINAL. CRIME  CONTRA  O
PATRIMÔNIO.  ROUBO  MAJORADO.  EMPREGO  DE
ARMA.  CONCURSO  DE  PESSOAS.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO.  FALECIMENTO  ANTES  DE
APRESENTAR AS RAZÕES RECURSAIS.  EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE. APELO NÃO CONHECIDO.

A morte  do agente é causa extintiva de punibilidade,  nos
termos do art. 107, I, do Código Penal.
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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,  não  conhecer  do  apelo  de  Joselito  da  Silva
Oliveira. E, em relação ao primeiro apelo, rejeitar as preliminares e, no mérito, por
igual  votação,  negar  provimento  ao  recurso,  em  desarmonia  com  o  parecer  da
Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Perante  a  Comarca  de  Alagoa  Grande/PB,  foram denunciados
Joselito da Silva Oliveira e Lúcio de Araújo Lima, como incursos nas penas do art.
157, § 2º, I e II,  do Código Penal, por haverem, no dia 12/08/2011, por volta das
11h15min,  na  residência  de  Maria  do  Socorro  Paiva  Lins,  na  cidade  de  Alagoa
Grande/PB,  haverem subtraído várias  joias  e a quantia  de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) da vítima.

Consta dos autos que, no mencionado dia e hora, os acusados,
adentraram na residência da vítima, ocasião em que, utilizando -se de arma de fogos e
mediante violência subtraíram os bens supramencionados.

Narra a exordial, que os denunciados aguardaram a vítima ficar
sozinha, pois sabiam que o marido dela participava de uma cavalgada, acompanhado
do filho.

Os  autos  informam,  que,  para  conseguir  tal  intento,  os
denunciados simularam um entrega de um cacho de bananas e um jerimum, afirmando
que foi ordem do marido da vítima. E, acreditando no estratagema dos réus, a vítima
permite  a  entrada dos  mesmos.  Em seguida,  o  denunciado Lúcio de Araújo Lima
pediu um copo d'água e, no momento que a vítima atende o pleito, foi surpreendida
com o anúncio do assalto, onde foi imobilizada, amordaçada e levada para o quarto
sob a ameaça de morte, com a finalidade de apontar os bens para aos meliantes.

Após concluída a instrução processual, a magistrada sentenciante
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, tendo condenado Joselito da Silva
Oliveira e Lúcio de Araújo Lima como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, do
Código Penal, fixando a reprimenda da seguinte maneira (fls. 309/320):

Após análises das circunstâncias judiciais, fixou a pena-base em
5 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo à época vigente do caso. Aumentou em 1/3, ou seja, 1 (ano), 8 (oito)
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meses e 5(cinco) dias, em razão das qualificadoras previstas no § 2º, II, do Código
Penal, perfazendo, ao fim, 6 (seis) anos e 08 (oito) mês e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime, inicialmente, semiaberto.

Insatisfeitos com a decisão condenatória, o sentenciado Lúcio de
Araújo Lima, apresenta apelo às fls. 325.

O  denunciado  Joselito  da  Silva  Oliveira  apresenta  sua
contrariedade às fls. 326. Todavia, faleceu antes de apresentar suas razões recursais,
conforme  demonstra  a  certidão  de  óbito  de  fls.  442,  sendo  declarada  extinta  a
punibilidade pela sentença de fls. 447/447/v.

Nas suas razões recursais, o apelante Lúcio de Araújo Lima, argui
preliminarmente, as seguintes prejudiciais: nulidade da audiência de instrução, pelo
fato de não ter sido realizadas na presença do réu e nulidade do ato de reconhecimento
do réu pela vítima feito por fotografias, ferindo o art. 226 do Código de Processo
Penal.

No mérito, pleiteia sua absolvição, alegando falta de provas e que
os bens subtraídos não foram encontrados na posse do apelante, bem assim, não há um
reconhecimento válido pela vítima, pois foram apresentadas apenas fotografias.

Ofertadas as contrarrazões ministeriais (fls.  412/417),  seguiram
os  autos  à  Procuradoria  de  Justiça,  pugnando  pelo  acolhimento  da  preliminar  de
cerceamento de defesa pela ausência do réu em audiência (fls. 453/468).

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL:

Os apelos são tempestivos e independem de preparo, por tratar-se
de  ação penal  pública  (Súmula  n°  24 do TJ/PB).  Porém,  em relação ao apelo  de
Joselito  da  Silva  Oliveira,  o  pleito  não  deve  ser  conhecido,  em  razão  do  seu
falecimento. Assim, voto pela ratificação da sentença de extinção da punibilidade de
Joselito da Silva Oliveira, com amparo no artigo 107, inciso I, do Código Penal.

Com isso, é de se conhecer apenas o apelo do sentenciado Lúcio
de Araújo Lima.

Em relação ao apelo de Lúcio Araújo Lima, antes da análise do
mérito, passo a analisar as preliminares.
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DAS PRELIMINARES

NULIDADE  DAS  OITIVAS  DAS  TESTEMUNHAS  DE
ACUSAÇÃO,  PELO  FATO  DE  NÃO  TEREM  SIDO  REALIZADAS  NA
PRESENÇA DO RÉU

Não  há  que  se  falar  em  nulidade  por  ausência  do  réu  nas
audiências de inquirição de testemunhas. 

Primeiramente,  porque  autorizado pelo  art.  217 do Código de
Processo Penal que estatui:

“Art. 217. Se o juiz verificar que a presença do réu poderá
causar  humilhação,  temor,  ou  sério  constrangimento  à
testemunha  ou  ao  ofendido,  de  modo  que  prejudique  a
verdade  do  depoimento,  fará  a  inquirição  por
videoconferência  e,  somente  na  impossibilidade  dessa
forma,  determinará  a  retirada  do  réu,  prosseguindo  na
inquirição, com a presença do seu defensor.”

Conforme se verifica  do termo de audiência de  fl.  268/269,  a
magistrada fundamentou os motivos pelos quais a presença dos acusados diante da
vítima não seria necessária.

Vale ressaltar, o patrono do apelante esteve presente na audiência.
A ausência do réu na audiência de instrução somente tem o condão de caracterizar
nulidade quando demonstrada a ocorrência de prejuízo, porquanto dotada de cunho
relativo. 

Nesse sentido, a jurisprudência: 

“(...) 
1.  Não  há  falar  em  violação  aos  princípios  do  devido
processo legal,  do contraditório  e  da ampla  defesa,  pela
ausência  do  réu  na  audiência  de  inquirição  das
testemunhas, uma vez que exercida de maneira plena pelo
advogado  regularmente  constituído  presente  ao  ato
processual. 
2. A anulação do processo, em face da ausência do réu na
inquirição  de  testemunhas,  depende  da  comprovação  de
prejuízo  causado  à  defesa,  por  se  tratar  de  nulidade
relativa. 
3. "No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade
absoluta,  mas  a  sua  deficiência  só  o  anulará  se  houver
prova de prejuízo para o réu" (Verbete sumular 523/STF). 
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4.  Ordem denegada.”  (STJ  -  HC 79.080/SP -  Rel.  Min.
Arnaldo Esteves Lima - Quinta Turma – j. 21.2.2008 - DJe
26.5.2008).

“(...) 
1 - A teor da jurisprudência desta Corte, a realização de ato
da instrução criminal sem a presença do réu não é causa de
nulidade absoluta, já que seu comparecimento, embora seja
a regra,  não é  indispensável,  podendo acarretar,  todavia,
nulidade relativa, exigida a demonstração do prejuízo dela
decorrente,  o  que  não  ocorreu  na  espécie.”  (STJ  -  HC
96.319/MS - Rel. Min. Paulo Gallotti - Sexta Turma – j.
21.8.2008 - DJe 8.9.2008).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO -ART.
157,§2º,  I,  DO  CP.  RÉU  PRESO.  AUSÊNCIA  DE
CITAÇÃO  PESSOAL  PARA  INTERROGATÓRIO.
PRESCINDIBILIDADE.  DEFESA PRELIMINAR  NÃO
APRESENTADA.  MATÉRIA  DEBATIDA
POSTERIORMENTE  EM  ALEGAÇÕES  FINAIS.
OITIVA DE TESTEMUNHAS SEM A PRESENÇA DO
ACUSADO.  PREJUÍZO  NÃO  VISLUMBRADO.
PREFACIAIS REJEITADAS. MÉRITO. AUTORIA NÃO
COMPROVADA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
NECESSIDADE. Sabendo que a citação tem por objetivo
dar ciência ao réu da acusação a fim de se defender, não há
dúvidas  de  que  a  finalidade  deste  ato  processual  foi
cumprida  se  o  mesmo,  ao  ser  interrogado  em  juízo,
demonstrou  ter  conhecimento  acerca  da  denúncia
manejada  em  seu  desfavor.  Mesmo  que  a  resposta  à
acusação  não  tenha  sido  apresentada  pela  Advogada  à
época  constituída,  este  vício  processual  resta  suprido  se
toda a matéria defensiva fora trazida pela Defesa em sede
de alegações finais. Se, não obstante o acusado não tenha
sido  intimado  para  comparecer  a  audiência  em  que  se
procedeu  a  oitiva  da  vítima  e  testemunhas,  mas  se  fez
assistido por defensor ad hoc durante todo ato processual,
incabível  se  falar  em  violação  aos  princípios  do
contraditório  e  ampla  defesa.  Para  a  prolação  de  um
Decreto penal condenatório, é indispensável prova robusta
que dê certeza da existência do delito e seu autor. Assim,
não se  vislumbrando  evidências  de  que  o  apelante  teria
praticado o crime que lhe fora imputado, deve-se invocar o
princípio  in  dubio  pro  reo,  para  se  absolver  o  mesmo.
(TJMG; APCR 1.0024.03.188731-8/001; Rel. Des. Jaubert
Carneiro Jaques; Julg. 01/03/2016; DJEMG 11/03/2016)
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In  casu,  considerando-se  que,  na  audiência,  cuja  anulação  se
pretende, estava presente o advogado do apelante, Antônio Bruno Costa Saback, que
fez as suas perguntas sem nenhum óbice, não se pode afirmar ocorrência de prejuízo. 

Também  não  é  demais  lembrar  que  à  vítima  é  assegurado  o
direito de ser inquirida sem a presença do réu. 

Ademais,  o  temor  implantado  na  vítima,  está  estampado  no
termo de interrogatório, pois,  a mesma afirma:  “que no momento do assalto eles
prometeram que mataria a declarante acaso eles fossem pegos”.

Com essas considerações, rejeito a preliminar. 

NULIDADE DO ATO DE RECONHECIMENTO

Nas razões apelatórias, o acusado pleiteia a nulidade do ato de
reconhecimento feito pela vítima através de fotografias na mídia digital e nos autos,
alegando que ele não teve a oportunidade de saber que estava sendo reconhecido.

Afirma, ainda, que o procedimento não observou o disposto no
art. 226, I, do CPP.

O pedido não deve ser atendido.

Isso porque, segundo a jurisprudência, o reconhecimento pessoal,
mesmo sem atender ao disposto no art. 226 do CPP, não enseja anulação.

Vejamos:

“O  reconhecimento  de  pessoa,  não  está  vinculado,
necessariamente  à  regra  do  art.  226,  do  Código  de
Processo  Penal.  Se  o  criminoso  é  reconhecido  pela
testemunha,  de plano,  ao chegar  à Delegacia  de Polícia,
onde aquele se encontrava, entre várias pessoas, não se há
de  anular  o  reconhecimento,  desde  que  integrado  no
conjunto das  provas que incriminam o acusado” (STJ –
RSTJ 20/204-5).

“Reconhecimento  judicial.  Não  exige  sacramentalidade
procedimental,  porquanto  o  fato  de  ser  a  pessoa  a  ser
reconhecida colocada junto a outras não é exigência legal,
e  sim  uma  recomendação.  Precedentes  deste  tribunal”
(TJRS – RJTJERGS – 197-147).
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"Reconhecimento  pessoal  que,  mesmo  sem  atender
rigorosamente ao disposto no art.  226 do CPP, não é de
molde a ensejar a anulação da prova assim obtida" (JSTF,
238:258). 

"Se  as  vítimas  ou  as  testemunhas  do  evento  delituoso
apontam, com segurança, em audiência judicial, o acusado
presente como autor do ilícito penal praticado, essa prova
possui  eficácia  jurídico-processual  idêntica  àquela  que
emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades
prescritas pelo art. 226 do Código de Processo Penal. Esse
meio probatório, cuja validade é inquestionável, reveste-se
de aptidão jurídica suficiente para legitimar, especialmente
quando  apoiado  em  outros  elementos  de  convicção,  a
prolação de um decreto condenatório" (JSTF, 174:269) 

PENAL.  HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE
RECURSO  PRÓPRIO.  NÃO  CABIMENTO.  ROUBO.
TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA
DE  FOGO  DE  USO  RESTRITO.  ABSOLVIÇÃO.
ALEGAÇÃO  QUE  ENSEJA  APROFUNDADO
REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA
ESTRITA DO  WRIT.  RECONHECIMENTO  PESSOAL
FEITO POR MEIO DE FOTOGRAFIA. AUSÊNCIA DE
NULIDADE.  PROVA  QUE  NÃO  INFLUI  NA
APURAÇÃO  DA  VERDADE  SUBSTANCIAL  DA
CAUSA.  CONDENAÇÃO  QUE SE  DEU  COM  BASE
EM VASTO CONJUNTO PROBATÓRIO. PREJUÍZO À
DEFESA  NÃO  EVIDENCIADO.  DOSIMETRIA  DA
PENA. PENAS-BASE FIXADAS ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL.  FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA.  HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. I. A primeira turma do col.
Pretório  Excelso  firmou  orientação  no  sentido  de  não
admitir a impetração de habeas corpus substitutivo ante a
previsão legal  de cabimento  de recurso ordinário  (v.  G.:
HC  n.  109.956/pr,  Rel.  Min.  Marco  Aurélio,  dje  de
11/9/2012; RHC n. 121.399/sp, Rel. Min. Dias toffoli, dje
de 1º/8/2014 e RHC n. 117.268/sp, Rel. Min. Rosa weber,
dje de 13/5/2014). As turmas que integram a terceira seção
desta  corte  alinharam-se  a  esta  dicção,  e,  desse  modo,
também  passaram a  repudiar  a  utilização  desmedida  do
writ  substitutivo  em detrimento  do recurso adequado (v.
G.: HC n. 284.176/rj, quinta turma, Rel. Min. Laurita vaz,
dje  de  2/9/2014;  HC n.  297.931/mg,  quinta  turma,  Rel.
Min.  Marco  Aurélio  bellizze,  dje  de  28/8/2014;  HC  n.
293.528/sp, sexta turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, dje de
4/9/2014  e  HC  n.  253.802/mg,  sexta  turma,  Rel.  Min.
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Maria  Thereza  de  Assis  Moura,  DJE  de  4/6/2014).  II.
Portanto,  não  se  admite  mais,  perfilhando  esse
entendimento,  a  utilização  de  habeas  corpus substitutivo
quando cabível o recurso próprio, situação que implica o
não-conhecimento da impetração. Contudo, no caso de se
verificar  configurada  flagrante  ilegalidade  apta  a  gerar
constrangimento  ilegal,  recomenda  a  jurisprudência  a
concessão da ordem de ofício. III. Não se presta o remédio
heróico  a  apreciar  questões  que  envolvam  exame
aprofundado de matéria fático-probatória, como, no caso, a
pretensão de absolvição dos crimes em que o paciente foi
condenado. lV. Tendo as instâncias ordinárias, no que se
refere  à  autoria  do  crime  de  roubo,  se  baseado  no
conjunto probatório, e não apenas na prova produzida
na  fase  inquisitiva,  não  há  que  se  falar,  in  casu,  em
nulidade por desobediência às formalidades insculpidas
no artigo 226 do código de processo penal.  V. A pena
deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada,
tal como exige o próprio princípio do livre convencimento
fundamentado  (arts.  157,  381  e  387  do  CPP,  e  art.  93,
inciso IX, segunda parte, da lex maxima), não podendo ser
estabelecida  acima  do  mínimo  legal  com supedâneo  em
referências vagas e dados não explicitados. VI. Na presente
hipótese,  constata-se  que  foram  fixadas  as  penas-base
acima  do  patamar  mínimo,  mas  com  fundamentação
concreta  e  dentro  do  critério  da  discricionariedade
juridicamente vinculada, o que impede sua revisão em sede
mandamental.  Habeas  corpus  não  conhecido.  (STJ;  HC
349.697; Proc.  2016/0045701-8; PR; Quinta Turma; Rel.
Min. Felix Fischer; DJE 28/06/2016) 

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  AFRONTA AOS  ARTS.  226  E  386,  VII,
AMBOS  DO  CPP.  RECONHECIMENTO  POR
FOTOGRAFIA CONFIRMADO EM JUÍZO. VALIDADE.
VIOLAÇÃO  AO  ART.  64,  I,  DO  CP.  CONDENAÇÃO
ANTERIOR  EXTINTA HÁ  MAIS  DE  CINCO  ANOS.
MAUS  ANTECEDENTES.  POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO  EM  CONFORMIDADE  COM  A
JURISPRUDÊNCIA  DESTA  CORTE.  SÚMULA  Nº
83/STJ.  AGRAVO  REGIMENTAL  A  QUE  SE  NEGA
PROVIMENTO. 1.  A jurisprudência deste STJ é firme
no  sentido  de  que  "o  reconhecimento  fotográfico  do
réu,  quando  ratificado  em  juízo,  sob  a  garantia  do
contraditório  e  ampla defesa,  pode servir como meio
idôneo de prova para fundamentar a condenação. " (hc
273.043/sp,  Rel.  Min.  Laurita  vaz,  quinta  turma,  dje
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03/04/2014)  incidência  do  Enunciado  nº  83  da  Súmula
deste STJ. 2. Esta superior corte de justiça entende que na
hipótese  do  transcurso  de  mais  de  cinco  anos  do
cumprimento  da  pena  imposta  em  processo  anterior,
embora  a  condenação  não  mais  possa  servir  para
caracterizar a reincidência (artigo 64, I, do código penal),
configura  antecedente  negativo.  Aplicação  da  Súmula  nº
83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ; AgRg-AREsp 680.035; Proc. 2015/0063343-7; DF;
Sexta Turma; Relª Minª Maria Thereza Assis Moura; DJE
17/09/2015) 

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
LATROCÍNIO TENTADO (ART. 157, § 3º, C/C O ART.
14,  INCISO  II,  DO  CP).  PEDIDO  DE ABSOLVIÇÃO.
ALEGAÇÃO  DE  INSUFICÊNCIA  DE  PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
COMPROVADAS.  RECONHECIMENTO  POR
FOTOGRAFIA.  VALIDADE.  DESCLASSIFICAÇÃO
PARA  ROUBO  QUALIFICADO  POR  LESÃO
CORPORAL  GRAVE  (ART.  157,  §3º,  PRIMEIRA
PARTE.  CP).  IMPOSSIBILIDADE.  TENTATIVA  DE
SUBTRAÇÃO E ANIMUS NECANDI EVIDENCIADOS.
RECURSO  CONHECIDO  E  IMPROVIDO.  1.  Não  se
acolhe  pedido  de  absolvição  por  falta  de  provas  (artigo
386, inciso VII, do CPP) quando a sentença condenatória
está devidamente fundamentada, apontando elementos que
comprovam a autoria e a materialidade do delito, tais como
depoimentos  da vítima e testemunha,  colhidos  durante a
instrução  criminal  sob  o  crivo  do  contraditório.  2.  O
reconhecimento fotográfico  é  prova válida,  sobretudo
quando confirmado em Juízo e corroborado por outros
elementos  de  prova. 3.  Evidenciada  a  tentativa  de
subtração  patrimonial  e  a  intenção  homicida,  diante  das
circunstâncias  em  que  praticado  o  fato,  correta  a
condenação  pela  prática  de  tentativa  de  latrocínio,  não
havendo que se falar em desclassificação para o crime de
roubo seguido de lesão grave (artigo 157, § 3º, primeira
parte,  do  Código  Penal).  4.  Recurso  conhecido  e
improvido. (TJDF; Rec 2013.05.1.010522-7; Ac. 849.842;
Segunda  Turma  Criminal;  Rel.  Des.  Cesar  Laboissiere
Loyola; DJDFTE 26/02/2015; Pág. 108) 

PENAL.  PROCESSUAL  PENAL.  APELAÇÃO
CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. AGÊNCIA DOS
CORREIOS.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
COMPROVADAS.  RECONHECIMENTO  DOS  RÉUS.
FOTOGRAFIA.  VALIDADE.  DOSIMETRIA  DAS
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PENAS.  REDUÇÃO.  REGIME.  APELAÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Materialidade e autoria
do crime de roubo qualificado comprovadas (artigo 157, §
2º, I e II, do CPB), pela subtração pelo réu de numerário de
agência dos correios do município, mediante emprego de
arma de fogo. 2.  É possível o reconhecimento do réu a
partir de fotografias,  especialmente quando existentes
outras  provas  que  confirmam  a  autoria  do  fato
criminoso. Precedentes  da  corte  e  do  STJ.  3.
Impossibilidade de consideração de elementos que fazem
parte da própria estrutura do delito ou inquéritos ou ações
penais  em  curso  para  majorar  a  fixação  da  pena-base.
Súmula nº 444 do STJ. Precedente. Redução da pena-base.
5.  Apelação  parcialmente  provida,  para  reduzir  a  pena.
(TRF  1ª  R.;  Proc.  0000732-26.2008.4.01.3301;  BA;
Terceira Turma; Rel. Juiz Fed. Conv. Guilherme Doehler;
Julg. 14/12/2011; DJF1 13/01/2012; Pág. 332) 

PENAL.  PROCESSUAL  PENAL.  RECURSO  DE
APELAÇÃO  CRIMINAL.  FURTO  DUPLAMENTE
QUALIFICADO.  RECONHECIMENTO  DO  AGENTE
ATRAVÉS  DE  FOTOGRAFIA.  NEGATIVA  DE
AUTORIA.  ABSOLVIÇÃO.  IMPROCEDÊNCIA.
EFICÁCIA PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.  O
reconhecimento fotográfico por parte da vítima assume
valor  probante,  principalmente  quando  procedido  de
maneira segura e coerente, bem como corroborado por
indícios que harmonizam a certeza da autoria.  (TJMT;
RACr  1971/2005;  Várzea  Grande;  Terceira  Câmara
Criminal;  Rel.  Des.  Díocles  de  Figueiredo;  Julg.
25/04/2005

No caso dos autos, o acusado foi reconhecido na fase inquisitiva
pessoalmente (fls. 10), todavia, na judicial, reconheceu através de fotografias.

Assim,  tendo  transcorrido  a  instrução  criminal  dentro  da
normalidade, sem que houvesse qualquer prejuízo às partes, não há que se falar em
nulidade, pois, conforme dicção do art. 563 do CPP, "nenhum ato será declarado nulo,
se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". 

Com isso, rejeito, pois, a preliminar. 

DO MÉRITO

A  pretensão  recursal  consubstancia-se  na  contrariedade  à
sentença condenatória proferida pela magistrada singular, pugnando, por sua reforma,
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no sentido da absolvição do inculpado, diante da se-dizente insuficiência de provas,
bem  como,  pelo  réu  não  se  encontrar  no  local  no  crime  no  momento  de  sua
ocorrência.

O apelante não trouxe elementos para demonstrar que não estava
na cena do crime, pois diz que estava na cidade de Caicó, no Estado do Rio Grande do
Norte, no dia anterior ao crime, inclusive, afirma que dormiu em um motel com sua
namorada, todavia, não juntou nenhuma nota fiscal ou recibo referente a hospedagem.

Reporta, outrossim, que no momento do crime estava dentro de
um ônibus  da  Empresa  Jardinense  com destino  a  Campina  Grande.  Todavia,  não
juntou nenhum documento para alicerçar suas alegações.

As provas de materialidade e de autoria do ilícito, por sua vez,
emergem de forma límpida e categórica do conjunto probatório, por meio de informes
trazidos de modo preciso e coerente, não obstante o ora apelante haver negado, tanto
na esfera policial, como em juízo, a autoria do delito, até as declarações da vítima, que
o reconheceu como autor do delito.

Nesse diapasão, vejamos o teor das declarações da vítima tanto
na esfera policial, quanto na judicial, que narra com segurança todo evento delituoso
às fls. 11:

(...); Afirma que LÚCIO entrou para o interior da casa da
declarante  enquanto  ficou  na  mira  do  revólver  de
JOSELITO;  a  Declarante  notou  que  LÚCIO  sabia
exatamente o que queria, mas não sabia ao certo qual era o
quarto da declarante  e voltou para cozinha para pegar a
declarante para mostrar onde era o seu quarto; A declarante
foi puxada no chão e levada até o quarto e lá jogaram a
declarante  em  cima  da  cama  enquanto  JOSELITO,  que
dizia o tempo todo “se não tiver dinheiro, eu lhe mato e
se encontrar, eu também lhe mato já que a senhora está
dizendo  que  não  tem;” (...)”;  Afirma  que  JOSELITO
ENCONTROU DINHEIRO E CHEQUES NA GAVETA
DA  CABECEIRA  DA  CAMA  DA  DECLARANTE;
Afirma que JOSELITO disse a LÚCIO “tem Cheque”, ao
que  Lúcio  respondeu  “deixa”;  afirma  que  pegaram
dinheiro, cerca de R$5.000,00 (cinco mil reais), enrolaram
num  lençol  que  estava  na  cômoda,  levantaram  a
declarante;  Afirma  que  LÚCIO  pegou  as  joias  e  disse
“Ouro, né, Dona Socorro”, ao que a declarante respondeu
“Se você acha que é,  pode levar”,  tendo Lúcio  deixado
relógio, celular e joias (...). 
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Dessarte,  o substrato probatório a autorizar  uma condenação é
irrefragável  e  aprume.  A materialidade  e  a  autoria  atribuídas  ao  ora  apelante  são
incontestes, posto que conduzem à inexorável conclusão de seu responsável.

A juíza singular, ao proferir seu decisum no molde condenatório,
enquadrando a conduta do recorrente ao tipo delineado no art. 157, § 2º, I e II, do
Código Penal, fê-lo em consonância com os elementos de convicção encartados nos
autos, mormente  quando  não  carreado  ao  álbum  processual  nenhum  elemento
convincente a lhe expurgar a culpabilidade, o qual venha a justificar  a absolvição
pretendida.

De mais a mais, nos crimes de roubo, a palavra da vítima, se
não  for  desconstituída  por  qualquer  dos  demais  elementos  de  convencimento
apurados em instrução,  como sói  acontecer  no presente  caso,  é  absolutamente
hábil para sustentar o decreto condenatório.

Nesse sentido, iterativo é o entendimento pretoriano, conforme se
extrai dos seguintes julgados: 

"DOS  CRIMES  CONTRA  O  PATRIMÔNIO.  ROUBO
QUALIFICADO.  EMPREGO  DE  ARMA  .
CONDENAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA
AUSÊNCIA DE PROVAS. TESTEMUNHAS E VÍTIMA
ACORDES  EM  SUAS  DECLARAÇÕES.  NÃO
ACOLHIMENTO.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  DECOTE  DA  QUALIFICADORA.
IMPOSSIBILIDADE.  PROVA  ORAL  PRECISA  E
SATISFATÓRIA.  DESPROVIMENTO.  -  Sendo
suficientes as provas carreadas aos autos na forma como
ficou evidenciado na decisão do Juízo a quo, mantem-se a
condenação  do  denunciado,  visto  que,  configurado  o
elemento subjetivo do tipo penal do art. 157, § 2º, inciso I
do Código Penal - Em tema de delito patrimonial, a palavra
da vítima, especialmente quando descreve com firmeza a
cena  criminosa  e  identifica  o  agente  com igual  certeza,
representa valioso elemento de convicção quanto à certeza
da autoria  da infração.  -  Não restam dúvidas,  de acordo
com os depoimentos contidos nos autos, de que o delito foi
cometido com o uso de uma faca, inclusive, fora feita sua
apreensão.  Ademais,  para  configuração  da  qualificadora,
independe  da  arma  ter  sido  encontrada,  bastando,  para
tanto, que a prova oral seja precisa e satisfatória. (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00228568420148152002, Câmara Especializada Criminal,
Relator DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO , j.
em 16-05-2017).
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APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  QUALIFICADO  E
CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 157, § 2º, I, II E V, DO
CP  C/C  ART.  244-B  DO  ECA.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO.  INSUFICIÊNCIA  PROBATÓRIA.
INOCORRÊNCIA.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
COMPROVADAS.  PALAVRA  DAS  VÍTIMAS  EM
HARMONIA  COM  O  ARCABOUÇO  PROBATÓRIO.
RELEVÂNCIA  PARA  A  AFIRMAÇÃO  DA  CULPA.
CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA,
CONCURSO  DE  AGENTES  E  PRIVAÇÃO  DE
LIBERDADE  DAS  VÍTIMAS.  TESTEMUNHOS
SEGUROS  E  COESOS.  EXASPERAÇÃO  DA PENA-
BASE. METADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS  AOS  RÉUS.  LEGALIDADE.
DESPROVIMENTO DOS APELOS. -  A materialidade e
autoria dos crimes de roubo atribuídos ao apelante ficaram
devidamente  provadas  nos  autos  pela  prova  testemunhal
produzida em Juízo, atestando de forma inconteste os fatos
narrados  na  denúncia,  principalmente  o  reconhecimento
feito pelas vítimas. - A sólida palavra da vítima, quando em
consonância  com  o  caderno  probatório,  guarda  especial
relevo nos crimes patrimoniais, pois muitas vezes é o único
dado disponível e eficaz na identificação do autor. (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00188621420158152002, Câmara Especializada Criminal,
Relator DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS,
j. em 28-03-2017) 

APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo qualificado. Artigo 157,
§2º, incisos I e II do Código Penal. Irresignação defensiva.
Insuficiência  probatória.  Inocorrência.  Absolvição.  In
dubio  pro  reo.  Impossibilidade.  Materialidade  e  autoria
consubstanciadas.  Declarações  da  vítima  e  depoimentos
dos  policiais  harmônicos.  Recurso  desprovido.  -  A
materialidade e autoria dos crimes de roubo atribuídos aos
apelantes  ficaram  devidamente  provadas  nos  autos  pela
prova oral produzida em Juízo, notadamente a palavra da
vítima atestando de forma inconteste os fatos narrados na
denúncia  e  reconhecendo  os  acusados  como  autores  do
delito.  Daí  o  improvimento  da  irresignação.  -  A sólida
palavra da vítima, quando em consonância com o caderno
probatório, guarda especial relevo nos crimes patrimoniais,
pois muitas vezes é o único dado disponível e eficaz na
identificação do autor. - A apreensão da res furtiva não é
imprescindível à comprovação da materialidade do crime
de  roubo,  podendo  a  sua  falta  ser  suprida  por  outros
elementos  de  prova.(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
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Processo  Nº  00213601320138150011,  Câmara
Especializada Criminal,  Relator DES ARNOBIO ALVES
TEODOSIO , j. em 10-03-2015) 

Desta maneira, conclui-se que a suposta insuficiência de provas,
tão decantada pelo recorrente para embasar a absolvição almejada, esmorece em face
da materialidade e da autoria incontestes, posto que esteadas em provas verossímeis e
vigorosas.

Ex positis, em desarmonia com o parecer da douta Procuradoria
de  Justiça,  rejeito  as  preliminares  e,  no  mérito  NEGO  PROVIMENTO  AO
RECURSO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Expeça-se mandado de prisão.

É o meu voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Desembargador  Arnóbio
Alves Teodósio, dele participando, com voto, além de mim, Relator, o Desembargador
Márcio Murilo da Cunha Ramos. 

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor Doutor
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, aos 15
(quinze) dias do mês de agosto do ano de 2017.

João Pessoa, 16 de agosto de 2017

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
Relator
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