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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0014452-10.2015.815.2002  –  5ª Vara Criminal  da
Comarca da Capital
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTES: Ricardo Olegário da Silva Filho e Luiz Leonardo da Silva Araújo
DEFENSOR PÚBLICO: José Celeste Tavares de Souza
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL.  DOS CRIMES CONTRA
O  PATRIMÔNIO. ROUBO  MAJORADO  E
EXTORSÃO.  CONDENAÇÃO.  PRELIMINAR.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEFESA EFETIVA EM
ALEGAÇÕES  FINAIS.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO.  AUSÊNCIA DE PROVAS.
COMANDO  DO  ART.  226  DO  CPP  NÃO
ATENDIDO. IRRELEVÂNCIA.  FRAGILIDADE NO
RECONHECIMENTO  DOS  RÉUS.  NÃO
ACOLHIMENTO.  AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO. 

1. Não havendo como constatar ausência de defesa ou
prejuízo  concretos  nas  alegações  finais  apresentadas
pela causídica, inviável o reconhecimento da nulidade
pretendida.

2. Havendo provas certas tanto da materialidade quanto
da autoria, considerando principalmente as palavras das
vítimas, não há que se falar em absolvição.

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, em rejeitar  a  preliminar  e,  no  mérito,  por  igual
votação, negar provimento ao recurso. Oficie-se.

RELATÓRIO
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Perante a 5ª  Vara  Criminal  da  Comarca  da  Capital, Ricardo
Olegário da Silva Filho, vulgo “Baby”, e Luiz Leonardo da Silva Araújo, devidamente
qualificados, foram denunciados nas penas do art. 157, § 2º, I e II, c/c o art. 71 e art.
158, § 3º, ambos do CP, pelos fatos a seguir narrados:

“(…)
Consta do procedimento apuratório anexo que na noite do dia 25
de  novembro  de  2013,  por  volta  das  18h00min,  os  acusados,
acompanhados de um terceiro não identificado, e com arma de
fogo em punho abordaram as vítimas Cláudia Novais Toscano e
seu  marido  Daniel  de  Oliveira  Toscano,  quando  estavam
estacionando o veículo marca/modelo Gol VW, cor vermelha, em
frente a sua residência, sito à Rua Valda Cruz Cordeiro, n° 119,
Bairro  João  Agripino,  nesta  Capital,  oportunidade  em  que  o
grupo armado anunciou assalto ordenando que o casal entrasse
no veículo e dirigisse no sentido litoral sul.

A vítima Daniel dirigiu o automóvel, enquanto sua esposa ficou
no banco de trás sob a mira de dois increpados, ocasião em que
o  motorista  guiou o  carro  até  Jacumã e  Conde,  por  onde  os
meliantes  buscavam  cometer  assaltos,  escolhendo  vítimas
aleatórias,  no  entanto  fadado  ao  insucesso  da  empreitada,
retomaram  a  João  Pessoa  e  se  direcionaram  ao  bairro  do
Grotão, onde assaltaram uma padaria,  em sequência, entre os
bairros  Funcionários  e  Geisel  abordaram  duas  mulheres  que
caminhavam  pela  rua  levando  seus  celulares  e  jóias.  Ato
contínuo,  dirigiram-se  ao  Bairro  do  Róger  onde  assaltaram
algumas  pessoas  que  estavam  sentadas  em  frente  às  suas
residências, depois se deslocaram ao Bairro Cabo Branco, sem
sucesso.  Nesse  momento  encaminharam-se  à  residência  das
vítimas pois decidiram que fariam um "arrastão" lá, todavia foram
impedidos  por  um  segurança  da  rua,  que  percebeu  uma
movimentação estranha no veículo e ficou guarnecendo o local.
O  casal  de  vítimas  ficou  refém  dos  agentes  por  cerca  de  04
(quatro) horas, tendo percorrido nesse ínterim total de 375 km
(trezentos e setenta e cinco quilômetros). (...)”

Às fls. 250-255, o MP aditou a denúncia fazendo incluir o crime
de roubo tentado praticados pelos  acusados,  em parceria  com um menor  de  idade,
contra as vítimas Cláudia e seu esposo Daniel,  ocorrido uma semana antes do fato
descrito na iniçial, desta feita incursionando-os no art. 157, § 2°, incisos I e II, c/c o art.
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14, II, do CP, art. 244-B, do ECA e art. 157, § 29, inciso I e II, do CP (cinco vezes), c/c
o art. 71, parágrafo único do CP.

Ultimada a instrução criminal, o  juiz julgou  parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar Ricardo Olegário da Silva Filho,
vulgo “Baby”, e Luiz Leonardo da Silva Araújo, nas penas do art. art. 157, § 2º, I e II,
art. 158, caput, c/c o art. 71, todos do CP, fixando a pena da seguinte maneira:

1. Para Luiz Leonardo da Silva Araújo

1.1. Com relação a cada crime de roubo 

Após análise  das  circunstâncias  judiciais,  a  magistrada  fixou a
pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa. Na segunda fase,
reconheceu a atenuante da menoridade e reduziu a pena em 04 (quatro) meses e 04
(quatro)  dias  multa,  ficando,  04  (quatro)  anos  e  08  (oito)  meses  de  reclusão  e  16
(dezesseis) dias multa. Na terceira fase, elevou em 1/3, em razão do uso de arma e do
concurso de agentes, totalizando 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão e 21 (vinte e um) dias multa.

1.2. Com relação a extorsão (cada um)

Após análise  das  circunstâncias  judiciais,  a  magistrada  fixou a
pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa. Na segunda fase,
reconheceu a atenuante da menoridade e reduziu a pena em 04 (quatro) meses e 04
(quatro)  dias  multa,  ficando,  04  (quatro)  anos  e  08  (oito)  meses  de  reclusão  e  16
(dezesseis) dias multa.

- Do crime continuado (art. 71 do CP)

Considerando  que  as  penas  quanto  ao  delito  de  roubo  são
idênticas e, mais graves do que a aplicada ao delito de extorsão, por se tratar de crimes
cometidos  contra  o  patrimônio  de  06  (seis)  vítimas,  aumentou  a  pena  em  ½,
totalizando, definitivamente, uma reprimenda de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, a ser cumprido em regime fechado, mais o pagamento de 31 (trinta e um) dias
multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

2. Para Ricardo Olegário da Silva Filho

2.1. Com relação a cada crime de roubo

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0014452-10.2015.815.2002                                                                    C.M.B.F.                  



 
                 Poder Judiciário
                Tribunal de Justiça da Paraíba
                Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

Após  análise  das  circunstâncias  judiciais,  a  magistrada fixou a
pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias multa.  Na segunda fase,
reconheceu a atenuante da menoridade e reduziu a pena em 04 (quatro) meses e 05
(cinco) dias multa, ficando, 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 25 (vinte e
cinco) dias multa.  Na terceira fase,  elevou em 1/3,  em razão do uso de arma e do
concurso de agentes, totalizando 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão  e  33  (trinta  e  três)  dias  multa.  Considerando  a  agravante  da  reincidência
específica, elevou a pena em 01 (um) ano e 10 (dez) dias multa, totalizando 08 (oito)
anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 43 (quarenta e três) dias multa  

2.2. Com relação a extorsão (cada um)

Após  análise  das  circunstâncias  judiciais,  a  magistrada fixou a
pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias multa.  Na segunda fase,
reconheceu a atenuante da menoridade e reduziu a pena em 04 (quatro) meses e 04
(quatro) dias multa, ficando, 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e
seis) dias multa. Considerando a agravante da reincidência específica, elevou a pena em
01 (um) ano e 10 (dez) dias multa, totalizando 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de
reclusão e 36 (trinta e seis) dias multa

- Do crime continuado (art. 71 do CP)

Considerando  que  as  penas  quanto  ao  delito  de  roubo  são
idênticas e, mais graves do que a aplicada ao delito de extorsão, por se tratar de crimes
cometidos  contra  o  patrimônio  de  06  (seis)  vítimas,  aumentou  a  pena  em  ½,
totalizando, definitivamente, uma reprimenda de 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 15
(quinze) dias de reclusão, a ser cumprido em regime fechado, mais o pagamento de 64
(sessenta e quatro) dias multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à
época dos fatos.

Irresignados com o decisório adverso, os censurados recorreram a
esta Superior Instância, pugnando, preliminarmente, pelo reconhecimento de nulidade,
considerando  que  “apesar  das  alegações  finais  terem  sido  juntadas  aos  autos  do
processo, na prática, não dizem nada de relevante (…) caracterizando, assim, nulidade
processual”. No mérito,  pediram por suas absolvições, alegando o princípio do  “in
dubio pro reo” (fls. 326-329 e 348-351).

Foram ofertadas as contrarrazões ministeriais (fls. 353-356).
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Seguiram os autos, já nesta Instância, à douta Procuradoria-Geral
de Justiça, que, em parecer  da  lavra  do  Dr.  José  Roseno  Neto,  opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 359-364).

Lançado o relatório, foram os autos ao Revisor que, com ele
concordando, determinou a inclusão do feito na pauta de julgamento.

É o relatório.

VOTO

- PRELIMINARMENTE

Em  sede  de  preliminar,  os  recorrentes  pleiteiam  pelo
reconhecimento de nulidade, considerando que “apesar das alegações finais terem sido
juntadas  aos  autos  do  processo,  na  prática,  não  dizem  nada  de  relevante  (…)
caracterizando, assim, nulidade processual”.

O pedido deve ser rejeitado.

Isso  porque,  mesmo  que  considerássemos  a  defesa  como
deficiente, de acordo com o disposto na Súmula nº 523 do STJ, somente causa anulação
do processo quando houver prova de efetivo prejuízo ao réu, o que não encontro nos
autos.

Em sede de  alegações  finais,  a  defensora,  ainda  que de forma
sucinta, sustentou a absolvição do réu, apontando que ele negou a sua participação nos
fatos.  Deste  modo,  não  havendo  como  constatar  ausência  de  defesa  ou  prejuízo
concretos nas alegações finais apresentadas pela causídica, inviável o reconhecimento
da nulidade pretendida.

Sobre o assunto:

RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  CRIMES
CONTRA A VIDA.  HOMICIDIO  QUALIFICADO.
PROVA DA MATERIALIDADE  E  ÍNDICIOS  DE
AUTORIA.  QUALIFICADORAS  MANTIDAS.
NULIDADE  POR  AUSÊNCIA  DE  DEFESA.
AFASTADA.  1.  A deficiência  de  defesa  somente
ocasiona nulidade do processo quando comprovado
efetivo prejuízo para os réus, nos termos da súmula
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nº 523 do STJ. No caso dos autos, entretanto, não
houve demonstração de efetivo prejuízo. Alegações
finais  que,  embora  sucintas,  sustentavam  teses
razoáveis. Nulidade rejeitada. 2. A existência do fato
restou demonstrada e há suficientes indícios de autoria.
Nesta  primeira  fase  processual,  indaga-se  da
viabilidade  acusatória,  a  sinalizar  que  a  decisão  de
pronúncia  não  é  juízo  de  mérito,  mas  de
admissibilidade. No caso em tela, há indícios de que o
réu mediante golpes de faca teria matado a vítima. 3.
Inviável,  neste  momento,  reconhecer  a  presença  da
excludente  de  ilicitude  da  legítima  defesa.
Testemunhas  presenciais  que  afirmam que  foram os
acusados  que  retiraram  a  vítima  de  dentro  de  seu
veículo e iniciaram as agressões, não tendo o ofendido,
em nenhum momento, agredido os réus. Considerável
número de golpes de faca que, ainda que cogitada a
tese de legítima defesa, indicariam a possibilidade de
ocorrência de excesso.  Pronúncia  impositiva.  4.  (…)
NULIDADE  REJEITADA.  RECURSO
DESPROVIDO.  (Recurso  em  Sentido  Estrito  Nº
70074288457, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de
Justiça  do  RS,  Relator:  Jayme  Weingartner  Neto,
Julgado em 09/08/2017)

- MÉRITO

A pretensão recursal consubstancia-se na contrariedade à sentença
condenatória proferida pelo magistrado singular, pugnando, por sua reforma, no sentido
da absolvição dos inculpados, diante da insuficiência de provas.

Diz, em suas razões, que  “o reconhecimento feito pelas vítimas
na fase inquisitorial não obedeceu aos ditames da lei, pois, além de não atender ao
comando do art.  226 do Código de Processo Penal,  não ensejou sequer que fosse
submetido ao crivo do exame dessas vítimas uma coleção de fotografias de pessoas
diferentes”.

O pedido deve ser rejeitado.

Isso  porque,  segundo  entendimento  jurisprudencial,  as
formalidades do art. 226 do CPP são apenas recomendações, não ensejando nulidade. 
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Vejamos: 

APELAÇÃO  CRIME.  ROUBO.  NULIDADE  DO
AUTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
O reconhecimento realizado na fase investigatória,
ainda que não observadas as formalidades previstas
no artigo 226 do Código de Processo Penal, não é
nulo,  diante  de  orientação  majoritária  da
jurisprudência,  no  sentido  de  que  o  artigo  226
Código  de  Processo  Penal  constitui  mera
recomendação. Precedentes do STJ. ABSOLVIÇÃO.
Incabível  a  absolvição  quando  a  prova  colhida  não
deixa  dúvida  acerca  da  materialidade  e  autoria  do
delito.  LATROCÍNIO  TENTADO.
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  ROUBO
MAJORADO.  Mantida.  Tendo  em  vista  a  prova
coligida aos  autos,  é  de  ser  mantida  a  sentença que
desclassificou o delito de latrocínio tentado para roubo
majorado.  REINCIDÊNCIA.  (…)  PRELIMINAR
REJEITADA. APELO MINISTERIAL IMPROVIDO.
APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
(Apelação  Crime  Nº  70074278821,  Quinta  Câmara
Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Genacéia
da Silva Alberton, Julgado em 18/12/2017) – grifei

APELAÇÃO  CRIMINAL  -  ROUBO  MAJORADO
TENTADO - ART. 157, § 2º, I E II, C/C ART. 14, II,
DO CP - PRELIMINAR - NULIDADE POR VÍCIO
NO  RECONHECIMENTO  DO  ACUSADO  -
INOBSERVÂNCIA DO  DISPOSTO  NO  ART.  226
DO  CPP  -  MERA  IRREGULARIDADE  -
PREFACIAL REJEITADA - MÉRITO - AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONJUNTO
PROBATÓRIO  CONTUNDENTE  -  PALAVRA DA
VÍTIMA -  ESPECIAL RELEVO  -  VERSÃO  DOS
POLICIAIS  -  CREDIBILIDADE -  CONDENAÇÃO
MANTIDA - CORRUPÇÃO DE MENORES - ART.
244 - B, DA LEI Nº 8.069/90 - CRIME FORMAL -
SÚMULA  Nº  500,  DO  STJ  -  ABSOLVIÇÃO  -
IMPOSSIBILIDADE  -  BIS  IN  IDEM  COM  A
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CAUSA  DE  AUMENTO  DO  CONCURSO  DE
AGENTES - IMPERTINÊNCIA - PENA - REDUÇÃO
NECESSÁRIA - ATENUANTE DA MENORIDADE
RELATIVA  -  PREPONDERÂNCIA  SOBRE  A
AGRAVANTE  DA  IDADE  DA  VÍTIMA  -
PRECEDENTES  DO  STJ  -  GRATUIDADE  DA
JUSTIÇA  -  PEDIDO  PREJUDICADO  -
CONCESSÃO  DA  ISENÇÃO  DAS  CUSTAS
PROCESSUAIS  EM  PRIMEIRO  GRAU.  O
reconhecimento  realizado  sem  a  observância  das
formalidades  insertas  do  art.  226  do  Código  de
Processo Penal  não contamina o valor probatório
do  ato,  e,  tampouco,  justifica  a  perda  da
credibilidade  das  alegações  da  ofendida,  não
havendo, pois, que se falar em nulidade. Nos crimes
contra o patrimônio, entre eles o roubo, a palavra da
vítima, quando corroborada por outros elementos e em
harmonia  com  os  demais  documentos  colhidos  ao
longo da instrução, é prova mais do que suficiente para
alicerçar  o  decreto  condenatório.  (…)  (Apelação
Criminal  nº  0056998-85.2016.8.13.0261  (1),  6ª
Câmara  Criminal  do  TJMG,  Rel.  Jaubert  Carneiro
Jaques. j. 28.11.2017, Publ. 13.12.2017). - grifei

Ademais, as provas de materialidade e autoria do ilícito, emergem
de forma límpida e categórica do conjunto probatório, conforme  se  depreende  dos
depoimentos colhidos desde a esfera policial, em especial as palavras das vítimas.

Não constitui demasia reproduzir os depoimentos transcritos pelo
juiz na sentença (fls. 319/v-320):

“A  testemunha  Maria  Solange  confirmou  o
depoimento  prestado  perante  a  autoridade  policial,
informou que é administradora da pizzaria localizada
no bairro de Manaíra; no e hora do fato, chegaram os
acusados  num  veículo  branco,  de  arma  em  punho,
anunciaram o assalto, um deles levou os funcionários
para a cozinha, enquanto o segundo passou a subtrair
pertences dos clientes, em seguida pediu à declarante
para abrir  o  caixa  e  subtraiu  aproximadamente  R$
100,00 (cem reais); que a todo o tempo, os acusados
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apontavam armas para as vítimas e funcionários; na
saída do local, um deles efetuou um disparo de arma
de  fogo  contra  o  vigilante;  que  depois  ouviu
comentários  que  os  acusados  já  vinham  de  outros
roubos  praticados  naquela  mesma  noite;  que  na
audiência reconheceu por foto o elemento RICARDO,
vulgo  "Baby",  que  estava  no  corredor  da  sala  de
audiência,  como o elemento que roubou os clientes,
também reconheceu  LEONARDO  como  o  que  ficou
com  os  funcionários  na  cozinha;  que  subtraíram
aparelhos celulares dos funcionários (fls. 216). 

Com  relação  aos  roubos  realizados  na  pizzaria,  a
vítima Thiago Bandeira Cosmo informou que estava
naquele local, no dia e hora do fato, chegou um carro
de cor prata, com dois ocupantes, um deles ficou do
lado de fora enquanto o outro, portando um revólver,
entrou  pela  cozinha,  abordou  os  funcionários,  em
seguida anunciou o assalto aos clientes, subtraindo de
todos que estavam no local os aparelhos celulares e
relógios; após os roubos, os acriminados deixaram a
pizzaria; em seguida, as vítimas foram prestar queixa
na delegacia e lá, por meio de fotografia, reconheceu
um dos  acusados,  Ricardo Olegário da Silva Filho,
como um dos incursionados,  inclusive  guardou bem
sua fisionomia pois  ele  faltava um dente; que fez o
reconhecimento em juízo confirmando que RICARDO
foi o elemento que, de arma em punho, fez a subtração
dos  objetos,  enquanto  LUIZ  LEONARDO foi  o  que
ficou  do  lado  de  fora  dando  cobertura;  na  saída,
RICARDO ainda efetuou  disparos  de  arma de  fogo
contra o segurança (fls. 142). 

A vítima Andrea Valeska Batista de Amorim, também
estava na pizzaria e esclareceu que observou quando
entrou  um elemento  conhecido  por  "Baby",  foi  direto
para  cozinha,  depois  veio  em  direção  à  vítima,  de
arma  em  punho,  pediu  o  celular  e  os  demais
pertences; em seguida, entrou num carro prata, que se
encontrava estacionado na frente, com um ocupante,
evadindo-se do local; que lembra das características

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0014452-10.2015.815.2002                                                                    C.M.B.F.                  



 
                 Poder Judiciário
                Tribunal de Justiça da Paraíba
                Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

do acusado, sendo ele moreno baixo, cabelo cortado e
faltava  um  dente;  que  na  delegacia  reconheceu  o
acriminado,  RICARDO,  vulgo  "Baby",  como  um  dos
(autores  do  roubo;  em  juízo,  na  oportunidade  da
audiência,  de  igual  modo  reconheceu  apenas
RICARDO (fls. 142).

A  testemunha  Fellype  dos  Santos  Nascimento
discorreu que estava trabalhando no momento do do
fato, chegaram dois rapazes num veículo branco, um
deles  entrou  na  pizzaria,  de  arma  em  punho,  lhe
abordou colocando uma arma de fogo em sua cabeça;
em seguida mandou que todos os funcionários fossem
para a cozinha, deitassem no chão com a cabe baixa;
que os assaltantes levaram os celulares dos clientes e
certa quantia em dinheiro do caixa da pizzaria; que
embora tenha reconhecido os acusados, na delegacia,
como autores do roubo, exibida em juízo as fotos dos
denunciados,  a  testemunha não  teve  certeza,  mas  o
acusado  moreno,)  (Ricardo  Olegário)  é  muito
parecido com um dos elementos (fls. 176). (...)”.

Verifica-se  que  as  vítimas  realizaram  o  reconhecimento  do
acusado na Delegacia, através de fotografia (fls. 06-07; 10; 14-15; 18; 21; 24-25; 28;
30-31; 33-34 e, após, em Juízo, ratificou esse reconhecimento (mídia fl. 208).

Ao ser ouvida em juízo, a vítima Cláudia Novais Toscano (mídia
de fls. 208) disse que fez o reconhecimento dos acusados por foto, na delegacia; que
eles estavam de cara limpa; que viu uma foto grande e que eles mostraram várias fotos;
que  mostraram  fotos  de  outras  pessoas;  que  não  teve  dúvidas  quanto  ao
reconhecimento; que diante de várias fotos, inclusive a polícia foi na sua casa com um
álbum com várias fotos, fez o reconhecimento.

Daniel de Oliveira Toscano, ao prestar suas declarações (fls. 208)
disse que fez o reconhecimento por foto; que foram mostradas fotos de várias pessoas
na delegacia e não teve dúvidas.

Durante a audiência, a Promotora de Justiça ainda pediu que a
vítima olhasse para os acusados com a finalidade de reconhecê-los,  o que foi  feito,
tendo ele (Daniel) ratificado o reconhecimento.
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A  jurisprudência  de  nossos  tribunais  entende  de  que  o
reconhecimento do acusado pela vítima, em consonância com os outros elementos de
prova, dá a certeza da autoria. Vejamos:

“APELAÇÃO.  CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.
ROUBO  DUPLAMENTE  MAJORADO.
MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO.
PROVA SUFICIENTE.  DOSIMETRIA DA PENA. -
MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO.
As  provas  existentes  no  caderno  processual  são
suficientes  para  o  julgamento  de  procedência  do
pedido  condenatório  deduzido  na  denúncia.
Materialidade e autoria suficientemente demonstradas
pela  prova  produzida.  Prisão  do  réu  em  flagrante
delito,  na  posse  da  res  furtivae.  -  PALAVRA DA
VÍTIMA E DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE.
Conforme  tranquilo  entendimento  jurisprudencial,  a
prova  testemunhal  consistente  na  palavra  da  vítima
tem suficiente  valor  probante  para  o  amparo  de  um
decreto  condenatório.  (…)  RECONHECIMENTO.
FORMALIDADE.  Quanto  à  forma  do
procedimento  de  reconhecimento  do  acusado,  é
tranquila  a  jurisprudência  no  sentido  da
desnecessidade  de  estrita  observância  das
formalidades do art. 226 do CPP quando o ato de
reconhecimento  é  realizado  pela  vítima  com
segurança, com observância do contraditório. E, no
caso dos autos, o reconhecimento pessoal realizado
na seara investigativa foi confirmado em juízo pela
vítima, que demonstrou certeza acerca da autoria
delitiva. - (…) Apelo parcialmente provido. (Apelação
Crime  Nº  70068935261,  Oitava  Câmara  Criminal,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias
Teixeira, Julgado em 31/08/2016)

Dessarte, o substrato probatório a autorizar uma condenação é
irrefragável e aprume. A materialidade e a autoria atribuídas aos apelantes são
incontestes, posto que conduzem à inexorável conclusão dos responsáveis.

O  juiz singular, ao proferir seu decisum no molde condenatório,
fê-lo em consonância com os elementos de convicção encartados nos autos, mormente
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quando não carreado ao álbum processual nenhum elemento convincente a expurgar-
lhes a culpabilidade, o qual venha a justificar a absolvição pretendida.

De mais a mais, nos crimes de roubo praticados à sorrelfa, a
prova coligida, em especial 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, é o entendimento da jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA
E CONCURSO DE AGENTES, E CORRUPÇÃO DE
MENORES. SUBTRAÇÃO DE APARELHO
CELULAR, CARTÕES DE TELEFONIA CELULAR
E FIXA E OUTROS OBJETOS PESSOAIS DA
VÍTIMA. CRIME PRATICADO POR DOIS
AGENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA
COERENTE E SEGURA DA VÍTIMA.
RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA
RATIFICADO EM JUÍZO. AUTORIA
DEMONSTRADA PELO CONJUNTO
PROBATÓRIO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR
IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. UNIDADE
DE DESÍGNIOS. DIVISÃO DE TAREFAS. CRIME
DE CORRUPÇÃO DE MENORES. NATUREZA
FORMAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. 1. A jurisprudência deste tribunal de
justiça já se firmou no sentido de que, nos crimes
contra o patrimônio, assume destaque o depoimento
da vítima, reconhecendo o acusado, tanto na
delegacia de polícia, como em juízo, especialmente
quando ratificado por outros elementos de prova,
como o depoimento do policial responsável pelas
investigações. 2. (…)”. (TJDF –  Processo nº
2007.09.1.017902-2 - Ac. 567.159 - Rel. Des. Roberval
Casemiro Belinati; DJDFTE 29/02/2012; Pág. 227) –
grifei
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Dessa maneira, conclui-se que a suposta insuficiência de provas,
decantada  pelos recorrentes, esmorece em face da materialidade e da autoria
incontestes, posto que esteadas em provas verossímeis e vigorosas.

Ante todo o exposto,  rejeito a preliminar e,  no mérito,  nego
provimento ao recurso

É o meu voto.

Cópia dessa decisão serve como ofício de notificação.

Presidi o julgamento, com voto, dele participando, além de mim,
Relator, os Excelentíssimos Desembargadores Márcio Murilo da Cunha Ramos, revisor
e Arnóbio Alves Teodósio.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Joaci Juvino
da Costa Silva, 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 13
(treze) dias do mês de março do ano de 2018.

João Pessoa, 14 de março de 2018

      Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                       - Relator -
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