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APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  MAJORADO.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.
NEGATIVA  DE  AUTORIA.  ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  PALAVRA  DA  VÍTIMA.
CONJUNTO  PROBATÓRIO  FIRME  E
HARMÔNICO.  MANUTENÇÃO  DA
CONDENAÇÃO  QUE  SE  IMPÕE.  PEDIDO
SUBSIDIÁRIO.  REDUÇÃO  DA  PENA.  PENA-
BASE QUE SE AFASTOU DISCRETAMENTE DO
MÍNIMO  LEGAL.  PRESENÇA  DE
CIRCUNSTÂNCIA  JUDICIAL  NEGATIVA  QUE
JUSTIFICA  A  EXASPERAÇÃO.  VERIFICADO,
DE  OFÍCIO,  SINGELO  ERRO  MATERIAL
DURANTE  O  SOMATÓRIO  DA  FRAÇÃO  DE
AUMENTO  DURANTE  A TERCEIRA FASE  DA
DOSIMETRIA.  CORREÇÃO  QUE  SE  IMPÕE.
RECURSO DESPROVIDO. 

Os crimes contra o patrimônio são, como regra,
praticados  na  clandestinidade,  devendo,  assim,
ser considerada, de modo relevante, a palavra da
vítima, ainda mais quando ela vem a reconhecer,
de modo categórico, o autor da subtração, eis que
esse  reconhecimento  é  considerado  pela
jurisprudência  como  elemento  probatório  de
extrema relevância na condenação.

A  presença  de  circunstância  judicial  negativa
autoriza o afastamento da pena-base do mínimo
legal.
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Vistos, relatados  e  discutidos os  presentes  autos  acima
identificados;

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba, por unanimidade, em  REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO,
NEGAR  PROVIMENTO  AO  APELO,  E,  DE  OFICIO,  CORRIGIR  O  ERRO
MATERIAL PARA REDUZIR A PENA PARA 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO,
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM HARMONIA COM O PARECER
MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Cuida-se de  Apelação Criminal interposta  por  Jeferson Luan

Tavares  Feliciano (fl.  124)  contra  a  sentença  proferida  pelo  Juízo  da

Comarca de Alagoa Grande/PB  (fls. 119/123v.), que, julgando procedente a

pretensão punitiva estatal,  o condenou a uma pena de  06 (seis) anos e 02

(dois) meses de reclusão,  a ser cumprida em regime semiaberto, além de

70 (setenta) dias-multa, pela prática do crime capitulado no artigo 157, incs. I

e II, do Código Penal.

Em suas razões recursais (fls. 131/136), O acusado pugna, em

caráter  preliminar,  pela  nulidade  do  feito,  em  face  da  realização  de  seu

reconhecimento, pela vítima, por meio fotográfico, em sede policial. No mérito,

suplica pela absolvição, por negar a autoria do fato que lhe é imputado, ou,

alternativamente, que seja reduzida a pena estatal que lhe foi imposta.

 Nas contrarrazões (fls. 137/148), o Representante do Ministério

Público  a quo pugnou pelo improvimento do recurso, devendo, contudo, ser

corrigido erro material observado na dosimetria da pena.

Parecer da  douta  Procuradoria  de  Justiça,  por  intermédio  do

Procurador José Roseno Neto, opinando pelo provimento parcial do apelo, para

reduzir a pena-base fixada pelo juízo sentenciante, bem como para que seja

corrigido erro material durante a 3ª fase da dosimetria  (fls. 153/157).

É o relatório.

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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VOTO

O Representante  do  Ministério  Público  a  quo ofereceu

denúncia em desfavor de  Jeferson Luan Tavares Feliciano, dando-o como

incurso nas sanções penais do artigo 157, incs. I e II, do Código Penal, por

ter,  no dia 01 de abril  de 2016, por volta das 10h30min,  em concurso com

outros dois indivíduos não identificados, mediante emprego de arma de fogo,

subtraído bens da vítima Wanessa Kennia de Lima Melo, fato ocorrido na zona

rural da cidade de Alagoa Grande/PB.

Narra a denúncia, que, no dia e horário questão, o denunciado, na

companhia de outros dois elementos, adentrou a residência da vítima e, após

renderem  o  caseiro  do  imóvel,  o  senhor  Cristiano  Pereira  dos  Santos,

anunciaram o assalto e subtraíram 01 (um) aparelho celular, 01 (uma) máquina

fotográfica, 01 (uma) motocicleta e várias garrafas de bebida.

Prossegue narrando, a peça pórtica, que, por volta das 17h do

mesmo dia, a vítima trafegava pelas ruas da cidade de Alagoa Grande, quando

viu  o réu  conduzindo a motocicleta  que lhe  fora  subtraída.  Ato  contínuo,  a

ofendida relatou  o  fato  a policiais  militares,  os  quais  conseguiram localizar,

interceptar e prender o censurado.

Interrogado, em sede policial (fl. 06), o acusado negou que tivesse

participado  do  delito  em  comento.  A respeito  da  motocicleta  roubada,  que

conduzia, alegou que a havia comprado a dois indivíduos, conhecidos como

“MAGO DECO” e “JL”, pelo valor de R$ 600,00 (seiscentos reais); e que não

sabia que o veículo possuía origem criminosa.

Em vertente contrária, a senhora Wanessa Kênnia de Lima, ao

ser  inquirida  pela  autoridade  Policial  (fl.  05),  foi  enfática  ao  afirmar  que  o

autuado  participou  do  roubo  por  ela  sofrido;  e  que  o  reconheceu  por  sua

compleição física e, também, porque ainda estava  vestido com as mesmas

roupas que trajava na manhã daquele mesmo dia, praticou o delito patrimonial:

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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“(…) que, na data de hoje, a declarante, 01/04/2016,
por volta das 17h, a declarante estava se deslocando
no Centro da Cidade de Alagoa Grande, ocasião em
que  visualizou  um  dos  assaltantes  conduzindo  a
motoneta da declarante; que a declarante reconheceu
o indivíduo pela compleição física deste e pela roupa
que trajava; que a motoneta estava sem a carenagem
e sem a placa de identificação; que a declarante ainda
seguiu de carro o indivíduo, porém o perdeu de vista;
que  a  declarante  então  noticiou  este  último  fato
novamente  à  Polícia  Militar,  tendo  conhecimento
alguns minutos após que o suspeito havia sido preso
em flagrante (...)”
(Declarações  fornecidas  pela  vítima,  em  sede
Policial – fl. 05)

Auto de Busca e Apreensão à fl. 09.

Processado, regularmente, o feito, veio o Juízo  primevo  a julgar

procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado a uma pena

de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime

semiaberto, além de 70 (setenta) dias-multa. 

Irresignado, a Defesa vem pugnar,  em caráter preliminar, pela

nulidade  do  feito,  alegando  que  o  reconhecimento  do  réu,  pela  vítima,  foi

realizado por  meio fotográfico e de modo precário,  uma vez que a foto do

acusado foi exibida em “preto e branco” e com baixa nitidez.

No  mérito,  suplica  pela  absolvição,  por  sustentar  que  o

arcabouço probatório  não enseja um edito  condenatório.  Subsidiariamente,

requer que seja redimensionado o quantum da reprimenda estatal imposta, por

meio da redução da pena-base.

Passemos, então, a analisar cada um dos pleitos formulados pelo

recorrente.

1. DA PRELIMINAR – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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Conforme visto, o apelante vem pugnar pela nulidade do feito, em

razão  do  procedimento  realizado  para  fazer  seu  reconhecimento  em  sede

policial. 

Pois bem.

Inicialmente, se faz mister frisar que a jurisprudência pátria admite

o reconhecimento do agente por meio fotográfico, o qual, se ratificado em juízo

sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, serve como meio idôneo de

prova para fundamentar o edito condenatório

A despeito do tema, colaciono julgados do  Superior  Tribunal de

Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. 1. PLEITO
DE ABSOLVIÇÃO POR CARÊNCIA DE PROVAS DA
AUTORIA DELITIVA. SÚMULA Nº 7 DESTA CORTE.
2.  RECONHECIMENTO  FOTOGRÁFICO
RATIFICADO EM JUÍZO. VALIDADE. EXISTÊNCIA DE
OUTROS  ELEMENTOS  PROBATÓRIOS  PARA
FUNDAMENTAR  A  CONDENAÇÃO.  3.  AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.  1.  A desconstituição  de
julgado  por  suposta  contrariedade  à  Lei  Federal,
pugnando pela  absolvição,  não encontra  amparo na
via eleita, dada a necessidade de exame aprofundado
do  material  fático-probatório,  inviável  em  recurso
especial, a teor da Súmula nº 7 do Superior Tribunal
de Justiça. 2. Esta Corte firmou o entendimento de
que  o  reconhecimento  fotográfico,  ratificado  em
juízo, é válido para fundamentar a autoria delitiva,
no caso de ser corroborado por outros elementos
probatórios. Precedentes.  3.  Agravo  regimental
improvido. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº
523.026/RR (2014/0128215-2), 5ª Turma do STJ, Rel.
Walter  de  Almeida  Guilherme.  j.  23.10.2014,  DJe
05.11.2014).

PROCESSUAL PENAL.  AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  ROUBO
MAJORADO. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL.  VIOLAÇÃO.  INEXISTÊNCIA.
RECONHECIMENTO  DE  PESSOAS.  MEIO
FOTOGRÁFICO. VALIDADE. ART. 155 DO CÓDIGO
DE  PROCESSO  PENAL.  CONTRARIEDADE.
INOCORRÊNCIA.  CONDENAÇÃO  FUNDADA  EM

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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PROVAS  JUDICIALIZADAS  E  ELEMENTOS
INFORMATIVOS.  1.  O Tribunal  a  quo,  soberano  na
análise  do  conjunto  fático-probatório,  firmou  o
entendimento no sentido de haver provas suficientes
de  que  a  conduta  criminosa  foi  praticada  pelo
recorrente,  com  as  qualificadoras  indicadas,
manifestando-se expressamente quanto à validade do
reconhecimento de pessoas, não havendo omissão no
acórdão a ser reconhecida. 2.  A jurisprudência dos
tribunais  pátrios  admite  o  reconhecimento  do
acusado  através  de  fotografias,  o  qual,  se
ratificado em juízo sob a garantia do contraditório
e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo
de  prova  para  fundamentar  a  condenação.
Precedentes.  3.  A  nulidade  gerada  por  qualquer
inobservância das formalidades previstas no art. 226 é
relativa. Não havendo demonstração de prejuízo para
a defesa, não há como ser reconhecida a nulidade. 4.
In  casu,  o  reconhecimento  do  réu  foi  analisado  em
conjunto com a prova testemunhal.  Não há nulidade
quando  a  prova  produzida  ainda  no  procedimento
inquisitorial  é  utilizada,  desde  que  analisada  em
conjunto  com  as  provas  produzidas  sob  o  crivo  do
contraditório durante a instrução criminal. Violação ao
art. 155, CPP, não configurada. 5. Agravo regimental a
que  se  nega  provimento.  (AgRg  no  Agravo  em
Recurso Especial nº 594.334/SP (2014/0258765-2), 5ª
Turma do STJ,  Rel.  Gurgel  de  Faria.  j.  06.08.2015,
DJe 01.09.2015).

Na  espécie,  contudo,  desnecessário  esmiuçarmos  tal  matéria,

haja vista que o reconhecimento do acusado, realizado, pela vítima, em sede

policial,  não ocorreu  por  via  fotográfica,  mas  sim,  por  meio  pessoal,

conforme se verifica do Auto de Reconhecimento  Pessoal (fl. 10), cujo excerto

transcrevo abaixo:

“(...)  VANESSA  KENNIA  DE  MELO  LIMA  […]
descreveu  o  suspeito  do  fato  […]  como  sendo:
moreno, forte, estaturta mediana, trajava camisa polo
roxa  com  a  gola  cor  róseo.  Após,  transportaram-se
todos  para  a  sala  onde  se  encontrava  o  suspeito
JEFERSON LUAN TAVARES FELICIANO, qualificado
num  grupo  constituído  por  quatro  indivíduos  com
características  físicas  semelhantes  às  do  suspeito,
quando  pela  autoridade  policial  foi  solicitado  ao
reconhecedor que apontasse naquele grupo a pessoa
que  lhe  subtraiu  uma  motoneta  […],  tendo  o
reconhecedor, com absoluta segurança e presteza,
apontado  o  suspeito  JEFERSON  LUAN  TAVARES
FELICIANO (...)”
( Auto de Reconhecimento de Pessoa - fl. 10)

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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Dessume-se, portanto, que o reconhecimento do suspeito,  pela

vítima, foi realizado de modo pessoal, nos ditames do art. 226, do CPP, não

cabendo falar que a ofendida o reconheceu por meio fotográfico, como aduz a

defesa.

O que ocorre,  na verdade,  é um equívoco por  parte  da ilustre

Defesa, nas razões de seu recurso, haja vista que o reconhecimento fotográfico

não foi realizado pela vítima, mas sim pela testemunha Cristiano Pereira dos

Santos, caseiro da residência da vítima (Auto de Reconhecimento de Pessoa

por Fotografia – fl. 29).

Assim, considerando que o reconhecimento, por parte da vítima,

se  deu  por  meio  pessoal;  considerando,  ainda,  que  o  reconhecimento

fotográfico  é  válido  em  nosso  ordenamento  jurídico  como  meio  idôneo  de

prova, quando ratificado em juízo, rejeito a preliminar arguida.

2. DO MÉRITO

Para  sustentar  o  pleito  absolutório,  o  acusado  nega  a  prática

delitiva.  Ao ser  interrogado em juízo (mídia audiovisual  – fl.  100),  relatou o

seguinte:

Que nega as acusações que lhe são imputadas; que
não praticou o delito de roubo descrito na denúncia;
que, tão somente, comprou a moto que foi roubada da
vítima;  que  comprou  a  moto  a  dois  indivíduos
desconhecidos,  pelo  valor  de  R$  800,00  (oitocentos
reais);  que  sabia  que  a  moto  havia  sido  roubada,
mesmo  assim  quis  comprá-la;  que  os  próprios
indivíduos que lhe venderam a moto, informaram que
a referida possuía origem criminosa
(Interrogatório  judicial  do  acusado  –  mídia
audiovisual de fl. 100)

Tal tese, contudo, não encontra respaldo no arcabouço probatório.

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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Ora,  de  plano,  percebe-se  que  a  versão  apresentada  pelo

acusado, em juízo, não se coaduna com o teor dos seus relatos fornecidos em

sede policial, haja vista que ambas as falas do réu (em fase inquisitorial e em

sede judicial) apresentaram algumas divergências, tais como:

a) o valor que alegou ter pago na motocicleta: perante a autoridade policial,

afirmou que pagou a quantia de R$ 600,00 pela  res.  Já, em juízo, asseverou

que pagou R$ 800,00 pelo referido veículo;

b) as identidades dos supostos vendedores: ao ser interrogado pelo juízo

sentenciante,  aduziu  que  não  conhecia  as  pessoas  que  lhe  venderam  a

motocicleta e que não sabia declinar seus nomes, conquanto tenha afirmando,

durante  a  fase  pré-processual,  que  adquiriu  o  bem  a  dois  indivíduos

conhecidos como “MAGO DECO” e “JL”;

c) da cognição quanto à natureza criminosa do veículo: em sede policial,

asseverou  que  não  sabia  que  a  moto  tratava-se  de  produto  de  roubo,

entretanto, perante o crivo do contraditório, relatou que tinha cognição de que o

bem possuía origem ilícita, oriunda de um assalto, e mesmo assim a comprou.

De outra banda, e corroborando com a tese acusatória, a palavra

da vítima foi  firme e consistente, tanto em sede policial  como em juízo, no

sentido de afirmar que o acusado fazia parte do trio que praticou o roubo em

sua residência.

Na ocasião de sua oitiva judicial (mídia audiovisual – fl. 100), a

ofendida foi  categórica  e  enfática  ao afirmar que o acusado Jeferson Luan

Tavares Feliciano, que se fazia presente naquela audiência, foi um dos autores

do roubo narrado na denúncia, chegando a detalhar que não era ele quem

portava  a  arma  de  fogo  no  momento  do  crime,  mas  outro  indivíduo  não

identificado.

Que estava em casa, quando, por volta das 10 horas
da manhã,  chegaram por  lá  03 indivíduos,  armados
com algo que parecia uma pistola, renderam o caseiro

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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e  roubaram  pertences  da  vítima,  inclusive  sua
motocicleta;  que,  na  ocasião,  os  elementos  não
estavam com rostos encobertos, estavam de “cara
limpa”; que, na tarde do mesmo dia, quando trafegava
pelas ruas da cidade de Alagoa Grande, viu um dos
assaltantes conduzindo a motocicleta subtraída; que,
na ocasião, o indivíduo utilizava as mesmas roupas
que  vestia  no  momento  do  roubo,  praticado  na
manhã  daquele  mesmo  dia;  que  relatou  o  fato  a
policiais  militares,  os  quais  prenderam  o  elemento
alguns  instantes  depois;  que,  quando  chegou  na
delegacia, reconheceu o acusado Jeferson Luan como
autor do roubo que sofrera.
(Declarações  fornecidas,  em  juízo,  pela  vítima–
mídia audiovisual de fl. 100)

Da  análise  do  arcabouço  probatório,  entendo  que  resta

sobejamente demonstrada a autoria e a materialidade delitiva, não cabendo,

portanto, falar em absolvição.

Assim, a condenação combatida deve ser mantida, eis que em

perfeita harmonia com o conjunto probatório encartado nos autos.

Ora,  por um lado,  a tese acusatória encontra-se amparada em

elementos robustos e convincentes, uma vez que, como vimos, a palavra da

vítima foi concisa no sentido reconhecer o acusado como um dos integrantes

do  trio  que  praticou  o  roubo  em  sua  residência.  De  outra  banda,  a  tese

defensiva apresenta-se pálida e carente de verossimilhança, haja vista que o

denunciado foi flagrado em posse da  res roubada (a motocicleta da vítima),

poucas horas depois do delito, além de ter apresentado versões contraditórias

em sede policial e durante a fase judicial.

Assim,  outro  caminho  não  haveria  senão  o  de  manter  a

condenação do réu.

No que pertine ao pleito pela redução da pena estatal, também

não assiste razão o apelante.

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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Isto porque, apesar de verificar que, de fato, algumas elementares

judiciais, capituladas no art. 59 do CP, não foram bem valoradas pelo douto

juízo  sentenciante,  entendo  que,  ao  menos,  a  análise  negativa  das

circunstâncias do crime foi deveras acertada, haja vista vez que, conforme

fundamentou o juízo primevo, o delito foi perpetrado em concurso de pessoas,

de modo que merece uma maior reprovabilidade, o que justifica a exasperação

da pena-base, a qual fixada em  05 (cinco) anos de reclusão, afastando-se

discretamente do mínimo legal.

Há de se destacar que tal valoração negativa não implicou em bis

in idem, uma vez que o magistrado singular não reutilizou tal fator para majorar

a pena durante a terceira fase da dosimetria. Para tal, destacou o fato de o

crime ter sido praticado mediante emprego de arma.

Por  derradeiro,  conforme  bem  ressaltado  pelos  doutos

representantes do Ministério Público de 1º e 2º Graus, respectivamente, nas

contrarrazões e no parecer opinativo, se faz necessário corrigir pequeno erro

material  no  qual  incorreu  o  juízo  de  origem,  durante  a  contabilização  do

quantum da reprimenda estatal.

Verifica-se da leitura do decisum, que, após fixar a pena-base, o

magistrado reconheceu a atenuante da menoridade relativa, reduzindo a pena

em 06 (seis) meses e tornando-a, provisoriamente, em 04 (quatro) anos e 06

(seis) meses de reclusão. Ato contínuo, em face da majorante do emprego de

arma, exasperou a pena no mínimo legal, na razão de 1/3 (um terço), ou seja,

em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, o que resulta, ao final, em 06 (seis) anos,

de reclusão, entretanto fixou a pena em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses, erro

material este que corrijo de ofício.

Forte  em  tais  razões,  NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO,

contudo,  de  ofício,  corrijo  o  erro  material  verificado  na  sentença,  no

tocante à dosimetria da reprimenda corpórea, tão somente para adequá-la

para  06  (seis)  anos  de  reclusão,  devendo  o  restante  do decisum ser

mantido em todo seu teor. Oficie-se.

Gabinete do Des. João Benedito da Silva



Apelação Criminal n. 0000669-10.2016.815.0031

É como voto.

       Presidiu  o  julgamento,  com  voto,   o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho,  Presidente da Câmara Criminal,

revisor,   dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores

João Benedito da Silva, relator, e  Márcio Murilo da Cunha Ramos. Presente à

sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Álvaro  Cristino  Pinto  Gadelha  Campos,

Procurador de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, aos 26 (vinte

e seis) dias do mês de abril de 2018.

                      Des. João Benedito da Silva

                                        RELATOR

Gabinete do Des. João Benedito da Silva


