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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0101388-34.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KLAUS 
AXEL PEREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO.

ACORDAM, em 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento para 
absolver, vencido o relator sorteado, que negava provimento. Acórdão com o revisor, 
Des. Péricles Piza, que passará a relator designado. Fará declaração de voto o relator 
sorteado, Des. Ivo de Almeida.", de conformidade com o voto do Relator, que integra 
este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRIO 

DEVIENNE FERRAZ (Presidente sem voto), PÉRICLES PIZA, vencedor, IVO DE 

ALMEIDA, vencido e MÁRCIO BARTOLI.

São Paulo, 4 de dezembro de 2017. 

PÉRICLES PIZA 
RELATOR DESIGNADO

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0101388-34.2016.8.26.0050

Apelante: KLAUS AXEL PEREIRA DA SILVA 
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto nº 36.133

APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado. Sentença 
condenatória. Defesa pretende absolvição por insuficiência de 
provas.  Cabível. Vítima reconheceu o réu por fotografia na 
fase policial. Após a prisão do réu a vítima não compareceu 
para reconhecer pessoalmente. Estranho que os policiais 
enviaram “whatsapp” para a vítima realizar reconhecimento. 
Na fase judicial a vítima reconheceu a fotografia e não 
pessoalmente o réu que se ausentou à audiência. 
Reconhecimento fotografia é prova deveras precária.   
Dúvidas, e sérias, pairam acerca da autoria. In dubio pro reo. 
- Recurso parcialmente provido, por maioria de votos, para 
absolver o réu com fundamento no art. 386, VII, do CPP, com 
expedição de alvará de soltura, vencido o Relator sorteado. 

I - Adoto o Relatório do eminente Desembargador IVO DE 

ALMEIDA, Relator sorteado.

“Vistos.

Por sentença do MM. Juiz de Direito da 13ª Vara Criminal 

Central da Comarca de São Paulo, Klaus Axel Pereira da Silva foi 

condenado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso I, a 07 anos 01 mês e 

10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 17 dias-multa, no piso, 

negado a ele o direito de recorrer em liberdade (fls. 252/256).

Inconformado, o réu apelou pleiteando a absolvição por 

falta de provas ou a redução das penas (fls. 295/302).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não 

provimento do apelo (fls. 361/368).

É, em síntese, o relatório.”

II - Divirjo, data maxima venia, do colega Relator sorteado, 

Desembargador IVO DE ALMEIDA, quanto à condenação por roubo majorado. 

Pairam dúvidas, e sérias, quanto à autoria delitiva.
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KLAUS AXEL PEREIRA DA SILVA foi denunciado e 

condenado por prática de roubo, acusado de subtrair, na data de 23 de outubro de 

2016, na Avenida São Gabriel, mediante grave ameaça, R$ 800,00 (oitocentos 

reais) pertencentes a vítima Maria Thereza do Amaral.

Quando ouvido em juízo o réu alegou que foi preso porque 

usava cigarro de maconha. Negou qualquer envolvimento com o crime de roubo 

em exame (mídia de fl. 79).

A vítima narrou que estava no caixa eletrônico quando o réu, 

de arma em punho, ordenou que entregasse o dinheiro disponível em sua conta 

bancária. Asseverou ter reconhecido o réu por fotografia na Delegacia de Polícia. 

E ainda que os investigadores enviaram-lhe uma fotografia via “whatsapp”. 

Em verdade, a vítima reconheceu o réu apenas por 

fotografia. Após a prisão do mesmo, em data posterior e por outro motivo, não 

compareceu à Delegacia de Polícia para realizar o reconhecimento  pessoalmente. 

Causa estranheza ter recebido dos investigadores fotografia por “whatsapp”. 

Na fase judicial a vítima voltou a reconhecer a fotografia. O 

desafeto não lhe foi apresentado pessoalmente.

Policiais relataram que prenderam o réu no dia 22 de 

novembro de 2016, um mês após o roubo, e que enviaram fotografia para vítima 

por “whatssap” para que procedesse o reconhecimento. 
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A prova de autoria, “data venia”, se mostra frágil. 

Em momento algum a ofendida manteve contato com o réu 

para efetivar o reconhecimento pessoal. Apenas o fez por fotografia, e por 

fotografia que teria sido enviada pelos policiais para o seu celular via 

“whatssap”, o que se mostra no mínimo inadequado, para não dizer suspeito e 

faccioso.

O reconhecimento fotografia é prova deveras precária. Ela 

poderia até servir de base para o oferecimento de denúncia, mas não para se 

converter em prova cabal e inconcussa em juízo, de molde a se poder reconhecer 

a culpabilidade.

A melhor solução é mesmo fazer erigir o princípio        “in 

dubio pro reo” com a consequente decretação do “non liquet”.

Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso 

para absolver KLAUS AXEL PEREIRA DA SILVA (Processo nº 

0101388-34.2016.8.26.0050), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código 

de Processo Penal, com expedição de alvará de soltura clausulado, vencido o 

relator sorteado, que negava provimento. 

     PÉRICLES PIZA     

     Relator Designado
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Voto nº 17.907 
Apelação nº 0101388-34.2016.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelante: KLAUS AXEL PEREIRA DA SILVA 
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO  Roubo 
majorado  absolvição por falta de provas  
impossibilidade  materialidade e autoria 
comprovadas  reconhecimento fotográfico e pessoal  
réu multireincidente  penas e regime prisional 
mantidos - Recurso a que se nega provimento.

Vistos.

Por sentença do MM. Juiz de Direito da 13ª Vara Criminal 

Central da Comarca de São Paulo, Klaus Axel Pereira da Silva foi condenado como 

incurso no artigo 157, § 2º, inciso I, a 07 anos 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime 

inicial fechado, e 17 dias-multa, no piso, negado a ele o direito de recorrer em liberdade 

(fls. 252/256).

Inconformado, o réu apelou pleiteando a absolvição por 

falta de provas ou a redução das penas (fls. 295/302).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não 

provimento do apelo (fls. 361/368).

É, em síntese, o relatório.

De acordo com a denúncia, no dia 23 de outubro de 2016, 

no período da tarde, na Avenida São Gabriel, nº 208, Itaim Bibi, Comarca de São Paulo, 

o réu subtraiu, para si, mediante grave ameaça, R$.800,00 pertencentes a Maria Thereza 

do Amaral.

A materialidade e a autoria delitivas restaram 

suficientemente demonstradas.

O réu negou os fatos em juízo e acrescentou que foi 

acusado injustamente pelos policiais, os quais o prenderam, alguns dias antes, pois 
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estava com um cigarro de maconha e bebida alcoólica. Afirmou que não tem qualquer 

envolvimento com o crime a ele imputado na denúncia, pois passou o dia todo com sua 

mãe (fls. 79 e mídia). 

Nas duas oportunidades em que foi ouvida, a vítima 

relatou que entrou no caixa eletrônico e se deparou com o réu, o qual estava armado e 

ordenou que ela entregasse a ele todo o dinheiro disponível na conta. Em seguida, 

determinou que ela não olhasse para trás e que esperasse cinco minutos ou a mataria. 

Reconheceu o réu na delegacia por fotografia e esclareceu que foram apresentadas mais 

de dez fotografias de suspeitos. Os investigadores mandaram também, “via whatsapp”, 

uma fotografia do acusado. Em juízo, a vítima confirmou o reconhecimento realizado na 

delegacia e descreveu o réu em detalhes (fls. 10/12 e mídia).

Ângela, mãe do réu, disse em juízo que no dia dos fatos 

seu filho estava com ela a maior parte da tarde e que ele já se envolveu em crime de 

furto. Acrescentou que não se lembrava da data, mas, ao conferir seu extrato bancário, 

recordou que o réu permaneceu com ela entre 11h40min e o final da tarde (mídia). 

Os policiais civis Lucas Ventura de Aquino e Bernardo 

Zamith Netto declararam em juízo que foram os responsáveis pela prisão do réu no dia 

22 de novembro de 2016. Esclareceram que a vítima, na data dos fatos, reconheceu o 

acusado por fotos e não pode comparecer novamente à delegacia, após a prisão dele, 

para realizar reconhecimento pessoal, por isso, enviaram “via whatsapp” uma foto do 

acusado e vítima confirmou ser a mesma pessoa que ela reconheceu anteriormente 

(mídia). 

Pelo exposto, não há razão para se duvidar do firme relato 

e do seguro reconhecimento feito pela vítima na delegacia, ratificado em juízo, pois foi 

ela quem sofreu a ação delituosa e, assim, pode esclarecer com segurança como o fato 

realmente ocorreu e apontar quem dele participou.

Nesse sentido já se decidiu que, “Em sede de crimes 

patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão para 

retificações, é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o autor de 

assalto” (JUTACRIM 95/268; nesse mesmo sentido: RJDTACRIM 25/319).

Da mesma forma, não há motivo algum para se repudiar o 
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relato dos policiais inquiridos, prestado sob compromisso legal.

Cabe lembrar prevalecer a presunção de que os agentes 

públicos agem no cumprimento do dever e nos limites da legalidade, merecendo 

prestígio a palavra deles ao noticiar em juízo sua atividade no combate e na repressão à 

criminalidade.

Também não procede a alegação de que o réu não foi 

reconhecido em juízo, pois, se ele não compareceu à audiência de oitiva da vítima, não 

pode agora alegar tal fato em seu benefício.

Da mesma forma, o depoimento de Ângela em juízo deve 

ser visto com reservas, pois ela é genitora do réu e tem previsível interesse em beneficiá-

lo.

Assim, o conjunto probatório produzido ao longo da 

instrução criminal autorizava mesmo a condenação que sobreveio, sendo inviável a 

pretendida absolvição.

A causa de aumento pelo emprego de arma foi bem 

reconhecida na sentença, pois a dinâmica dos fatos revelada pela prova oral comprovou 

que o réu, para levar a bom termo o crime de roubo, utilizou-se de arma de fogo na 

intimidação da vítima, como ela afirmou em juízo.

Oportuno ressaltar ser irrelevante a circunstância de não se 

ter apreendido a arma utilizada na intimidação, pois não tendo o agente apresentado a 

arma para a perícia, deve ser admitida sua potencialidade ofensiva.

Na verdade, tal qualidade integra a própria natureza do 

artefato e o que normalmente acontece na prática é a realização de roubos com armas 

verdadeiras e eficazes, não se podendo beneficiar o réu se a própria conduta dele é que 

levou à impossibilidade da prova pericial, a teor do disposto no artigo 167 do CPP.

As penas não merecem reparos.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, ante a ausência de 

circunstâncias desfavoráveis ao acusado.

Na segunda fase, embora o aumento usual por esta 

Colenda Primeira Câmara Criminal seja de um sexto pela reincidência, correto se 

mostrou o aumento em um terço por ser o réu multireincidente em crimes patrimoniais 
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(fls. 258/265 e 266/283), praticados com uso de grave ameaça contra a pessoa.

Na terceira fase do cálculo, as penas foram exasperadas no 

patamar mínimo de um terço, pela presença de duas causas de aumento, nada havendo a 

alterar no julgado.

A imposição do regime inicial fechado foi corretamente 

aplicada na sentença, por se tratar de crime cometido com grave ameaça à pessoa, o que, 

por si só, evidencia a periculosidade do agente e não recomenda a fixação de regime 

prisional mais brando.

Posto isso, pelo meu voto, nega-se provimento ao 

recurso. 

IVO DE ALMEIDA
Relator - vencido
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Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:

Pg. inicial Pg. final Categoria Nome do assinante Confirmação

1 4 Acórdãos 

Eletrônicos

PERICLES DE TOLEDO PIZA JUNIOR 76EA034

5 8 Declarações de 

Votos

IVO DE ALMEIDA 79F02F4

Para conferir o original acesse o site: 
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo 
0101388-34.2016.8.26.0050 e o código de confirmação da tabela acima.


