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APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  MAJORADO.
USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES.
CONDENAÇÃO.  APELO  DEFENSIVO.
PRELIMINARMENTE.  NULIDADE.  INÉPCIA DA
INICIAL  E  VIOLAÇÃO  AO  ART.  158  DO  CPP.
SEM  RAZÃO  O  APELANTE.  NO  MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO.  PROVA  INSUFICIENTE.
NULIDADE  DO  PROCEDIMENTO  DE
RECONHECIMENTO DE PESSOAS. REJEIÇÃO.
ALEGAÇÕES  INCONSISTENTES.
DECLARAÇÕES  FIRMES  E  COERENTES
PRESTADAS  PELO  OFENDIDO,
CORROBORADAS  PELOS  DEMAIS
ELEMENTOS  CONSTANTES  NO  CADERNO
PROCESSUAL.  MANUTENÇÃO  DO  ÉDITO
CONDENATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA FIXADA
E  SUBSTITUIÇÃO  DO  REGIME  MENOS
GRAVOSO.  IMPOSSIBILIDADE.  REPRIMENDA
CORRETAMENTE  APLICADA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Nos  crimes  de  ação  conjunta  é  dispensável  a
descrição minuciosa e individualizada da conduta
de  cada  acusado,  bastando,  para  tanto,  que  a
exordial  narre  a  conduta  delituosa  de  forma  a
possibilitar o exercício da ampla defesa, restando,
pois,  reservado  para  a  instrução  criminal  o
detalhamento  mais  preciso  de  suas  condutas.
(STJ,  Recurso  Ordinário  em  HC  22519/PA,
publicação 03/11/2008).

Não sendo possível o exame de corpo de delito,
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por haverem desaparecido os vestígios, a prova
testemunhal  poderá  suprir-lhe  a  falta (art.  167
CPP).

Havendo  provas  robustas  imputando  ao  ora
apelante a autoria delitiva,  diante todo o acervo
probatório constante no caderno processual, não
há o que se falar em absolvição.

A falta de observância da formalidade prevista no
art. 226, II do CPP não induz nulidade, pois, na
dicção  daquele  dispositivo,  somente  será
providenciada  "se  possível".  Ademais,  na
espécie,  funda-se  a  condenação  em  outros
elementos  de  prova,  e  não  somente  no
reconhecimento,  ocorrido  ainda  na  fase
inquisitorial. (STJ, HC 7.802/RJ).

Quanto  à  reprimenda  fixada,  resta  acertada  a
decisão  prolatada,  uma  vez  que  devidamente
fundamentada e em consonância com os arts. 59
e 68 do Código Penal, bem como em observância
ao art. 33, § 2º,  b, do mesmo diploma legal, no
que  se  refere  ao  regime  de  cumprimento
estabelecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, por unanimidade, em  REJEITAR AS PRELIMINARES , E, NO
MÉRITO,  NEGAR PROVIMENTO  AO APELO, NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal interposta  por  Antônio

Marinheiro de Caldas contra  a sentença proferida  pelo  juízo  de direito  da

comarca de Santana dos Garrotes, que o condenou como incurso nas sanções

penais do art. 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 29 e 70 (duas vezes) ambos do

Código Penal, ao reconhecer que o apelante, no dia 04 de junho de 2005, em

unidade de desígnios com outro comparsa não identificado,  mediante grave

ameaça exercida pelo uso de armas de fogo, subtraiu, para si, dinheiro e joias
Desembargador João Benedito da Silva
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das vítimas Geraldo Ferreira de Albuquerque e Maria de Fátima Dantas, na

cidade de Santana dos Garrotes.

Em  suas  razões  recursais (fls.  394/404),  o  apelante  requer,

preliminarmente, a nulidade da decisão ante a inépcia da denúncia e a violação

ao art. 158 do CPP. No mérito, pretende a sua absolvição, uma vez que não há,

nos  autos,  prova  inequívoca  capaz  de  evidenciar  a  sua  participação  na

empreitada criminosa. Entre outros argumentos, afirma que, no momento do

crime, encontrava-se na cidade de Patos, distante 100 km do local do roubo,

que não houve apreensão dos objetos roubados em poder do requerente, bem

como alega que o reconhecimento pessoal realizado em sede policial se deu

em desrespeito  às formalidades legais,  sendo,  portanto,  a  prova obtida por

meio ilícito. Alternativamente, requer a redução da reprimenda para o patamar

mínimo e  a  substituição  do  regime inicial  de  cumprimento  de  pena  para  o

aberto.

Ao oferecer as contrarrazões (fls. 406/414), o Ministério Público

a  quo pleiteia  o  desprovimento  do  apelo,  após  rebater  os  argumentos

suscitados em sede recursal.

Da mesma forma, a Procuradoria de Justiça, através do promotor

de Justiça Convocado Amadeus Lopes Ferreira - parecer de fls. 421/429, opina

pela manutenção da sentença de primeiro grau lançada, ante a ausência de

dúvidas acerca da configuração do delito tipificado no art. 157, § 2º, I e II do

Código Penal.

É o relatório.

VOTO

Narra a inicial acusatória que, em 04 de junho de 2005, por volta

das 18:30, o acusado, que pilotava uma motocicleta, em companhia de seu

Desembargador João Benedito da Silva
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comparsa, não identificado, chegaram à residência das vítimas, no Município

de  Santana  dos  Garrotes,  chamaram  por  Geraldo  e,  logo  depois,   a

adentraram.

Relata  que  os  criminosos  renderam  as  vítimas,  mediante

ameaças e uso de arma de fogo, exigindo dinheiro e joias. A filha do casal,

contudo, Margelândia Dantas Ferreira de Albuquerque, ao perceber o assalto,

conseguiu sair de casa através da janela e comunicou o fato à polícia.

Infere-se  ainda  que,  quando  os  policiais  chegaram,  ainda

conseguiram ver os acusados, que já estavam de capuzes. Eles, entretanto,

conseguiram fugir  do local  a pé, levando consigo R$ 1.100,00, do ofendido

Geraldo, R$200,00, um talão de cheques, uma corrente de ouro com pingente

e dois aneis pertencentes a Maria de Fátima Dantas, deixando a motocicleta

utilizada.

Concluída  a  instrução  criminal,  foi  proferida  sentença  para

condenar o acusado como incurso nas penas do art. 157, § 2º, I e II, c/c arts.

29 e 70 (duas vezes) ambos do CP, sendo-lhe atribuída a reprimenda final de

06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime

inicial semiaberto, além de 74 dias-multa.

Insatisfeito,  o  condenado  interpõe  recurso  de  apelação,

requerendo, preliminarmente, a nulidade da decisão ante a inépcia da denúncia

e a violação ao art. 158 do CPP. Alega, para isso, que a denúncia não descreve

pormenorizadamente o fato criminoso nem as circunstâncias que o envolve,

bem como não distinguiu a atuação dos autores e partícipes. Além disse, aduz

que não foi determinada a realização de perícia para saber se a motocicleta

apreendida foi utilizada pelo acusado, não podendo tal prova ser substituída

pela testemunhal.

No mérito, pretende a sua absolvição, uma vez que não há, nos

Desembargador João Benedito da Silva
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autos, prova inequívoca capaz de evidenciar a sua participação na empreitada

criminosa.  Afirma  que,  no  momento  do  crime,  encontrava-se  na  cidade  de

Patos,  distante  100  km do  local  do  roubo,  que  não  houve  apreensão  dos

objetos  roubados  em  poder  do  requerente,  bem  como  alega  que  o

reconhecimento pessoal realizado em sede policial se deu em desrespeito às

formalidades  legais,  sendo,  portanto,  a  prova  obtida  por  meio  ilícito.

Alternativamente, requer a redução da reprimenda para o patamar mínimo e a

substituição do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Pois bem.

PRELIMINARMENTE:

Da nulidade do processo ante a inépcia da inicial:

O  acusado,  quando  de  suas  razões  recursais,  alegou  que  a

denúncia encontra-se inepta, ante a falta de esclarecimento do grau de sua

participação na conduta delitiva, o que teria prejudicado sua defesa. Ademais,

afirmou que a denúncia não descreve, de modo objetivo, os requisitos exigidos,

como a descrição pormenorizada do fato criminoso e as circunstâncias que o

envolvem.

No entanto, analisando-se a denúncia (fls. 02/05), nota-se que tal

alegação  não  merece  ser  acolhida,  pois  a  exordial  acusatória  narra

descritivamente  toda  a  conduta  delituosa,  na  medida  em  que  apresenta  a

exposição  do  fato  criminoso,  suas  circunstâncias,  além  da  qualificação  do

acusado,  classificação  do  crime  e  o  rol  de  testemunha  necessário  para  o

deslinde do caso, tudo de acordo com as exigências do art. 41, do Código de

Processo Penal, permitindo, dessa forma, a defesa do recorrente. 

Alega  também  o  recorrente  a  ausência  de  distinção  entre  a

atuação dos autores e partícipes do evento delituoso.

Desembargador João Benedito da Silva
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Contudo, sobre esse assunto, a doutrina e a jurisprudência são

pacíficas no sentido de que, no caso de concurso de agentes, é prescindível a

individualização de suas condutas, desde que tenham agido em unidade de

desígnios e seja possível a identificação dos acusados, no caso em apreço,

apenas um foi identificado, e das condutas por eles realizadas na empreitada

criminosa, possibilitando a sua ampla defesa. 

Vejamos  alguns  exemplos  jurisprudenciais,  com  destaques  no

essencial:

(…)  Cuidando-se  de  crime  cometido  mediante
concurso de agentes, não é de exigir da denúncia
que a  conduta atribuída a cada um deles realiza
por  si  só  todos  os  elementos  do  tipo (STF,  HC
79.088/RJ,  1ª  T.,  Rel.  Sepúlvida  Pertence,  DJ
25/06/1999).

(…) Consoante jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, nas hipóteses de crimes praticados em
concurso  de  agentes,  onde  se  revele  de  difícil
individualização  a  conduta  de  cada  participante,
admissível  a  inicial  acusatória  redigida  de  forma
mais  ou  menos  genérica,  sem  que,  com  isso,
configure  violação  ao  art.  41  do  Código  de
Processo  Penal.  Outrossim,  não  há  se  falar  em
nulidade  por  cerceamento  de  defesa  quando
inexiste sinal de prejuízo processual decorrente da
apresentação de teses defensivas pelos acusados.
(TRF-4ª  Região,  ACR 2001.04.01.079272-0-pr,  8ª  T.,
Rel. Luiz Fernando Penteado, 23/09/2009).

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.
PROCESSUAL  PENAL.  ROUBO
CIRCUNSTANCIADO  E  FORMAÇÃO  DE
QUADRILHA.  PEDIDO  DE  TRANCAMENTO  DA
AÇÃO  PENAL  POR  FALTA  DE  JUSTA  CAUSA.
CONCURSO  DE  AGENTES.  INDIVIDUALIZAÇÃO
MINUCIOSA DAS CONDUTAS.  DESNECESSIDADE.
INÉPCIA  DA  DENÚNCIA.  IMPROCEDÊNCIA.
PRECEDENTES.  PEDIDO  SUBSIDIÁRIO  DE
EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO EM FAVOR DO
PACIENTE.  IMPOSSIBILIDADE.  INEXISTÊNCIA  DE
AMEAÇA CONCRETA À LIBERDADE DO PACIENTE.
(...) 3. Nos crimes de ação conjunta é dispensável a

Desembargador João Benedito da Silva
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descrição minuciosa e individualizada da conduta
de  cada  acusado,  bastando,  para  tanto,  que  a
exordial  narre  a  conduta  delituosa  de  forma  a
possibilitar o exercício da ampla defesa, restando,
pois,  reservado  para  a  instrução  criminal  o
detalhamento  mais  preciso  de  suas  condutas.
Precedentes desta Corte.(...) 5. Recurso desprovido.
(STJ, Recurso Ordinário em HC 22519/PA, publicação
03/11/2008)

AÇÃO  PENAL.  ROUBO  CIRCUNSTANCIADO.
CONCURSO DE AGENTES. ARTIGO 157 , § 2º , II ,
DO CÓDIGO PENAL . SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO  DEFENSIVO.  RAZÕES  COMUNS  AOS
ACUSADOS.  REMISSÃO  ÀS  TESES  DEFENSIVAS
SUSTENTADAS  NA  DEFESA  PRÉVIA  E  NAS
ALEGAÇÕES  FINAIS.  RAZÕES  RECURSAIS  QUE
CONSIGNAM  TODAS  AS  TESES  VERSADAS
DURANTE  O  PROCESSAMENTO  DO  FEITO.
PEDIDO  DE  REMISSÃO  INÓCUO  NO  CASO
CONCRETO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
CRIME EM COAUTORIA.  SUPOSTA AUSÊNCIA DE
INDIVIDUALIZAÇÃO  DAS  CONDUTAS.  ARTIGO  41
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL .  CONDUTAS
SUFICIENTEMENTE  INDIVIDUALIZADAS.
EMBARAÇO À DEFESA. INEXISTÊNCIA. PREFACIAL
AFASTADA. A suposta ausência de individualização
exaustiva das condutas nos crimes praticados em
coautoria  não  enseja,  automaticamente,  o
reconhecimento  da  inépcia  da  inicial  acusatória,
principalmente quando não se verifica a ocorrência
de  embaraço  à  defesa  dos  acusados,  sendo
possível a ampla defesa. (TJSC, Apelação Criminal
20100534825, publicação 18/07/2013)

Conclui-se,  portanto,  que  a  denúncia  seguiu  corretamente  os

parâmetros  estabelecidos  em  lei,  não  havendo,  assim,  nulidade  a  ser

declarada, prejuízo sofrido pelo réu ou cerceamento à garantia constitucional

da  ampla  defesa,  até  porque o  outro  participante  do  fato  delituoso não foi

sequer identificado.

Da nulidade por violação do art. 158 do Código de Processo Penal:

A defesa também pleiteia a nulidade processual ante ausência de

perícia na motocicleta utilizada na empreitada criminosa, afirmando ser vício
Desembargador João Benedito da Silva
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insanável.

Entretanto, nos termos do art. 158, do Código de Processo Penal

tem-se que:  “Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame

de corpo de delito,  direto ou indireto,  não podendo supri-lo  a  confissão do

acusado”. 

No  caso  em  comento,  é  mister  ressaltar  que  fora  utilizado  o

exame de corpo de delito indireto, que nada mais é senão prova testemunhal,

sendo esta a que fora utilizada no contexto probatório dos autos, comprovando,

sem dúvidas,  a  autoria  e  materialidade delitiva.  Tal  possibilidade também é

prevista pelo art.  167, do CPP:  “Não sendo possível  o exame de corpo de

delito,  por  haverem desaparecido os vestígios,  a prova testemunhal  poderá

suprir-lhe a falta”. 

Dessa forma, a testemunha  José Soares de Sousa  alegou em

seu depoimento judicial (fls. 259) que: 

Emprestou a moto ao acusado no dia do ocorrido;
que  a  moto  emprestada  é  a  mesma descrita  na
denúncia; que não foi a primeira vez que o declarante
emprestou  a  moto  ao  acusado;  que  o  acusado
informou que iria em casa, não fez qualquer referência
ao  fato  narrado  na  denúncia;  que  só  tomou
conhecimento de que a moto em questão havia sido
encontrada na casa da vítima quando polícia chegou
em  sua  residência  em  Piancó;  que  só  tomou
conhecimento  dos  fatos  narrados  na  denúncia  pela
polícia.;  que  não  sabe  informar  quem  seria  o
comparsa; […]; (Grifei).

Ante o exposto, resta sobejamente comprovado que a motocicleta

encontrada na casa da vítima, no dia do crime perpetrado, estava em poder do

acusado,  tendo-lhe  sido  emprestada,  razão  por  que  não  merece  guarida  a

arguição sustentada pela Defesa do recorrente.

Rejeito, portanto, as preliminares suscitadas.
Desembargador João Benedito da Silva
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NO MÉRITO:

A materialidade  e  a  autoria  delitivas  restaram  irrefutavelmente

demonstradas nos autos por intermédio dos depoimentos prestados em sede

policial  e  confirmados  posteriormente  na  esfera  judicial.  Vejamos  alguns

trechos das declarações prestadas:

[...]  que com 100 por cento de certeza afirma que o
indivíduo branco que estava de jaqueta e calça jeans é
o mesmo da identidade a ele apresentada, sendo ele
ANTONIO MARINHEIRO DE CALDAS [...] (GERALDO
FERREIRA  DE  ALBUQUERQUE,  vítima,  esfera
policial, fls. 25/26)

[...]  que reconhece com certeza o indivíduo de nome
ANTONIO MARINHEIRO DE CALDAS como sendo o
assaltante que estava de jaqueta e calça jeans;  […];
que na fuga os indivíduos deixaram uma moto (MARIA
DE  FÁTIMA DANTAS,  vítima,  perante  a  autoridade
policial, fls. 27)

Que confirma as declarações de fls. 27 dos autos; que
o  acusado  e  o  comparsa  chegaram  na  casa  da
vítima  sem  capuz;  que  a  declarante  reconheceu
pessoalmente  o  acusado  na  delegacia;  que  não
tem dúvida de que o acusado é o autor dos fatos
narrados na denúncia; que o marido da declarante
também  reconheceu  pessoalmente  o  acusado.
(declarações da vítima em juízo,  MARIA DE FÁTIMA
DANTAS, fl. 258;(DESTAQUES DE AGORA)

Por  sua vez,  o  policial  militar  Manoel  Ferreira  Dias, em sede

policial e judicialmente, afirmou:

[...] que em conversa com José Soares, este afirmou
que a moto era sua e que havia emprestado a mesmo,
por volta das 17:30 horas do dia do assalto,  para o
ANTONIO NETO [...]” (fls. 15/16).

Que  confirma  as  declarações  prestadas  na  esfera
policial as fls. 15/16; que as vítimas reconheceram o
acusado. (Em juízo, fl. 255)

Como se vê, é possível constatar que houve o reconhecimento do

Desembargador João Benedito da Silva
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ora  recorrente,  por  parte  das vítimas,  como autor  da  empreitada  criminosa

(termo de reconhecimento em fls. 92/95). 

Quanto  à  alegação  de  nulidade  do  reconhecimento  pessoal

realizado na Delegacia de Polícia, por não obedecer às formalidades legais

preconizadas no art. 226 do CPP, vale trazer à baila ensinamento de Guilherme

de de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, 13ª ed, editora

Forense, p. 551):

Reconhecimento  informal:  a  lei  impõe,  como  se
observa nos incisos do artigo em comento, uma forma
específica para a prova produzir-se, não se podendo
afastar  desse  contexto.  Assim,  para  que  se  possa
invocar ter havido o reconhecimento de alguém ou de
algo, é fundamental a preservação da forma legal. Não
tendo  sido  possível,  o  ato  não  foi  perdido  por
completo,  nem  deve  ser  desprezado.  Apenas  não
receberá o  cunho de reconhecimento  de pessoa  ou
coisa,  podendo constituir-se  numa prova meramente
testemunhal, de avaliação subjetiva, que contribuirá ou
não para a formação do convencimento do magistrado.

 
Sobre outro prisma, já decidiu o STJ: 

PROCESSUAL  PENAL.  HC.  RECONHECIMENTO.
RÉU  POSTO  SOZINHO.  PRISÃO  PREVENTIVA.
MANUTENÇÃO.  DESNECESSIDADE  DE  NOVA
FUNDAMENTAÇÃO. DECRETO NÃO JUNTADO AOS
AUTOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. Não se reconhece ilegalidade no posicionamento
do réu sozinho para o reconhecimento, pois o art.
226, inc. II,  do CPP, determina que o agente será
colocado ao lado de outras pessoas que com ele
tiverem qualquer semelhança "se possível", sendo
tal determinação, portanto, recomendável mas não
essencial.
(...)
V. Ordem  denegada.  (HC  7.802/RJ,  5  T,.  Rel.
Gilson Dipp, Dje. 21/061999) (sem grifos no original)

PROCESSUAL  PENAL.  RECONHECIMENTO.
INQUÉRITO. FORMALIDADE EXTRÍNSECA.

Desembargador João Benedito da Silva
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AUSÊNCIA.  NULIDADE.  INEXISTÊNCIA.
CONDENAÇÃO. OUTRAS PROVAS. SÚMULA
7-STJ.
1 - A falta de observância da formalidade prevista
no art. 226, II do CPP não induz nulidade, pois, na
dicção  daquele  dispositivo,  somente  será
providenciada "se possível". Ademais, na espécie,
funda-se  a  condenação  em outros  elementos  de
prova, e não somente no reconhecimento, ocorrido
ainda na fase inquisitorial.
2 - Diante desse quadro ausente qualquer violação de
lei  federal,  a  insurgência fica adstrita  a aspectos de
indagação probatória que, por óbvio, não se submetem
ao crivo do especial, ut súmula 7-STJ.
3 - Recurso não conhecido. (Resp 275656/DF, 6 T,.Min
Fernando Gonçalves, Dje 25/02/2002) (destaquei).

HABEAS  CORPUS.  ROUBO  CIRCUNSTANCIADO.
NULIDADE  NO  ATO  DE  RECONHECIMENTO  DO
ACUSADO.  SENTENÇA  CONDENATÓRIA.
FRAGILIDADE  DO  CONJUNTO  PROBATÓRIO.
DECISÃO  QUE  ENCONTRA  APOIO  EM  OUTROS
ELEMENTOS  COLHIDOS  SOB  O  CRIVO  DO
CONTRADITÓRIO. DECISÃO FUNDAMENTADA.
DEPOIMENTO  DA VÍTIMA.  CRIME  COMETIDO  NA
CLANDESTINIDADE.  MEIO  DE  PROVA  IDÔNEO.
PRINCÍPIO  DO  LIVRE  CONVENCIMENTO.
ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
APROFUNDADO  DE  MATÉRIA  FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA
DO WRIT.
(...)
2.  De  acordo  com  o  entendimento  desta  Corte
Superior,  a  suposta  inobservância  das
formalidades previstas no art.  226 do Código de
Processo  Penal  não  enseja  nulidade  do  ato  de
reconhecimento do paciente em sede policial se o
édito condenatório está fundamentado em idôneo
conjunto fático probatório, produzido sob o crivo
do contraditório, que asseste a autoria do ilícito ao
paciente.
(...)
(STJ, HC 184214/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, 5T., Dje
01/06/2011) (destaque de agora).

Ademais,  a  dita  prova  ilícita  foi  realizada  durante  o  Inquérito

Policial, não contaminando a ação penal correlata. Pelos motivos expostos, não

houve nulidade no procedimento de reconhecimento pessoal que acarrete a

nulidade  da  sentença  condenatória  prolatada,  como  requereu  o
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condenado/apelante.

A  par  do  explicado,  conclui-se  que  as  provas  coligidas,  ao

contrário do que afirma o recorrente, conduzem à certeza necessária para a

condenação,  não  havendo  nenhuma  dúvida  quanto  ao  acerto  da  decisão

monocrática, ora combatida, e a responsabilização penal do apelante.

Destaca-se que a palavra firme e coerente das vítimas assumem

fundamental  importância  para  o  deslinde da questão,  eis  que,  em sede de

crimes  contra  o  patrimônio,  normalmente  praticados  na  clandestinidade,  a

palavra da vítima é a única na qual a autoridade judiciária poderá fiar-se, à falta

de  testemunhas  presenciais.  Registra-se  que,  não  há  nos  autos,  nenhum

indício de que ela tenha qualquer objetivo de incriminar o réu inocentemente,

ao contrário, o interesse da mesma é exclusivamente o de revelar a verdade

dos fatos e contribuir para a reprimenda penal do autor do crime, ora apelante. 

Assim,  segundo  entendimento  doutrinário  e  jurisprudencial,  o

depoimento da vítima, unido a outros elementos de prova, possui  suficiente

valor  probatório  para  embasar  sentença  condenatória,  ainda  mais  quando

relata  de  forma  pormenorizada  a  conduta  do  acusado,  como  ocorreu  no

presente feito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CRIMINAL  -  CONDENAÇÃO  POR
FURTO QUALIFICADO - RECURSOS DEFENSIVOS
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA -
IMPOSSIBILIDADE  -  PROVAS  CONCRETAS  DE
AUTORIA  E  MATERIALIDADE  -  PROVAS
INIDICÁRIAS  -  VALIDADE.  1.  Se  todo  o  conjunto
probatório trazido pela defesa foi frágil  e incapaz de
rebater a robusta prova testemunhal em desfavor do
réu,  produzida  pelo  MP,  não  há  que  se  falar  em
ausência de veracidade e prova única da acusação,
ante os fortes elementos de convicção oferecidos nos
autos, capazes de elidir a argumentada inocência dos
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acusados.  2.  Em  especial  nos  crimes  contra  o
patrimônio, depoimentos testemunhais e a palavra
da vítima prevalecem sobre a negativa aleatória do
agente.  3.  As  provas  amealhadas  ao  longo  da
instrução são mais do que suficientes para ensejar
a condenação,  ainda mais quando a negativa se
apresenta destituída de álibi  comprobatório e de
verossimilhança. 4. A prova indiciária integra o rol
daquelas  admitidas  no  ordenamento  processual
penal eis que indícios múltiplos, concatenados e
impregnados  de  elementos  positivos  de
credibilidade são suficientes para dar base a uma
decisão  condenatória.  TJ/MG  Apelação  Criminal
APR  10183110169608001,  Data  de  publicação:
26/04/2013. (destaque de agora)

Soma-se a tudo que foi exposto que a motocicleta utilizada no fato

delituoso e que foi encontrada no local do crime estava em poder do acusado,

que a tinha tomado emprestado do senhor José Soares de Sousa, consoante

depoimento de fl. 259, além da confirmação do policial militar, às fls. 255.

Apesar  de  alegar  que  se  encontrava  na  cidade  de  Patos,  o

apelante não conseguiu comprovar eficazmente que não estava presente no

local do fato.

Ante  o  que  foi  exibido,  demonstra-se  que  há,  no  caderno

processual, acervo probatório contundente, forte e harmônico suficiente para a

decisão condenatória,  haja  vista  que resta  sobejamente  comprovado que a

motocicleta encontrada na casa da vítima, no dia do crime perpetrado, estava

em poder do acusado, além de que os depoimentos prestados judicialmente

foram uníssonos em afirmar que o recorrente fora o autor do roubo, o que foi

comprovado pelos termos de reconhecimento. Ainda, em que pese o acusado

não  confessar  a  prática  do  crime,  sua  versão  dos  fatos  não  se  mostrou

incólume  de  dúvidas,  não  conseguindo  demonstrar,  com  êxito,  que  não

participou do delito que lhe foi imputado.

Nessa  senda,  a  vergastada  decisão  desmerece  as  críticas
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desfechadas,  pois  o  édito  por  ela  lançado  descansa  em  sólido  quadro

probatório, devendo ser mantida in totum.

No que tange à dosimetria, há de primeiro se transcrever como

se deu a fixação da pena ora objurgada em relação às duas vítimas:

A culpabilidade não extrapolou o tipo penal; a certidão
de  antecedentes criminais demonstra que o acusado
não foi condenado por outros crimes; nada consta a
desabonar a conduta social e a personalidade do réu;
o motivo do delito se constituiu no desejo de obtenção
de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade
do delito; quanto às circunstâncias, tem-se que foram
normais  à  espécie;  afora  a  gravidade  intrínseca,  o
delito não trouxe  consequências externas relevantes;
não  foi  apurado  que  o  comportamento das  vítimas
tenha influído no fato.
Assim, sendo prevista abstratamente pena de reclusão
de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, fixo a pena base em
04 (quatro) anos de reclusão. Não há circunstâncias
agravantes ou atenuantes a considerar. Também não
estão  presentes  quaisquer  causas  de  diminuição.
Concorrendo,  no  entanto,  duas  causas  majorantes,
previstas no art. 157, §2º, inciso I e II, do CP, aumento
a pena em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.
Por  fim,  em  sendo  aplicada  a  regra  do  concurso
formal,  frente  a  existência  de  uma  ação  que  se
desdobrou em dois atos distintos, ou seja, na prática
de  dois  crimes  de  roubo,  que  tiveram  suas  penas
individuais  dosadas  em  patamares  idênticos,  aplico
apenas  uma  das  penas  privativas  de  liberdade,
aumentada  de  1/3  (um  sexto),  conforme  acima
designado, razão pela qual fica o réu definitivamente
condenado  a  pena  de  06  (seis)  anos  e  02  (dois)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
Destarte, no caso em análise, embora o sentenciado
tenha cumprido prisão provisória, a detração não tem
o condão de alterar o regime inicial para cumprimento
de pena, razão pela qual deixo de aplicá-la.
Estabeleço para cumprimento inicial da pena o regime
semiaberto (art. 33, §2º, “c” do CP).
Para o crime de roubo, a lei prevê, ainda, a aplicação
cumulativa da pena de multa. Assim sendo, fixo a pena
pecuniária em 50 (cinquenta) dias-multa, que, à vista
do aumento de 1/3 em razão da existência de duas
majorantes de pena, bem como pela incidência de 1/6
(um sexto) pelo concurso formal, torno-a definitiva em
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74 (setenta e quatro) dias-multa, no valor unitário de
1/30  (um  trinta  avos)  do  salário  mínimo  vigente  à
época dos fatos (art. 49, §1º, do CP).

Da leitura atenta da dosimetria da pena retromencionada, vê-se

que o magistrado primevo fundamentou criteriosa e detalhadamente todas as

circunstâncias judiciais, estipulando a pena-base no patamar mínimo (04 anos

de reclusão), não merecendo qualquer redimensionamento nesse tocante.

De  outra  banda,  na  segunda  fase,  não  havia  circunstâncias

agravantes ou minorantes  a considerar,  razão pela qual  a reprimenda ficou

estabelecida no mesmo patamar da pena-base, estando, portanto, mais uma

vez correta a dosagem da reprimenda.

Já na terceira fase, houve o aumento da pena em 1/3 (um terço),

em razão da existência de duas majorantes em desfavor do réu, (art. 157, § 2º,

inciso I – emprego de arma – e Inciso II – concurso de pessoas) mostrando-se

essa fração mais favorável ao acusado, devendo, assim, ser mantida, o que

totalizou 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Em  razão  do  concurso  formal,  uma  das  penas  privativas  de

liberdade foi aumentada em 1/6 (um sexto), nos termos do art. 70, do CP, seu

patamar mínimo, razão pela qual ficou o réu definitivamente condenado a pena

de  6  (seis)  anos,  2  (dois)  meses  e  20  (vinte)  dias  de  reclusão ,  não

merecendo, portanto, reforma.

Já  a  pena  pecuniária  foi  estabelecida,  ao  meu  ver  também

corretamente, em 50 (cinquenta) dias-multa, que, tendo em vista o aumento de

1/3 em razão das majorantes, bem como pela incidência de 1/6 pelo concurso

formal, tornou-se definitiva em 74 (setenta e quatro) dias-multa.

O recorrente requereu também a  aplicação de regime menos

gravoso, o que, entretanto, também não pode ser acolhido, tendo em vista que
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o  magistrado  de  origem  já  fixou  o  regime  semiaberto  para  início  de

cumprimento  de pena,  tudo em obediência  ao  art.  33,  §  2º,  “b”  do  Código

Penal, não havendo que ser modificado para o aberto.

Conclui-se,  assim,  que  a  decisão  encontra-se  amplamente

fundamentada, lastreada no conteúdo probatório, tendo a pena sido dosada de

modo  correto,  observando-se  o  critério  trifásico  estipulado  no  artigo  68  do

Diploma Penal e respeitando o artigo 93, IX da Constituição Federal, sendo

perfeitamente  justa  e  suficiente, ante  a  gravidade  do  ocorrido  e  as

circunstâncias judiciais consideradas.

Forte em tais razões,  nego provimento ao apelo,  mantendo a

sentença objurgada em todos os seus termos. 

Expeça-se Mandado de Prisão.

É como voto.

       Presidiu  o  julgamento,  com  voto,   o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Arnóbio Alves Teodósio,  Presidente da Câmara Criminal, dele

participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Benedito da

Silva, relator, e Aluisio Bezerra Filho  ( Juiz convocado, com jurisdição limitada,

em substituição ao Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior).  Ausentes os

Excelentíssimos Senhores Desembargadores Carlos  Martins  Beltrão  Filho  e

Márcio Murilo da Cunha Ramos. Presente à Sessão o Exmo. Dr. 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

João Pessoa, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de julho do ano de 2017.

Des. João Benedito da Silva
                                                         RELATOR
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