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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO Nº 0000273-62.2012.815.0681 – Vara Única de Prata PB
RELATOR: Des. Carlos Martins Beltrão Filho
1º APELANTE: Rogério dos Santos Negreiros 
ADVOGADO: Bruno César Cadé
2º APELANTE: Dialisson Tadeu Vieira R. de Oliveira 
ADVOGADO: Bruno César Cadé
3º APELANTE: Ricardo Miranda Silva
ADVOGADO: Bruno César Cadé
4º APELANTE: José Alexandrino de Lira Júnior
ADVOGADO: Breno Wanderley e Samila Katiusca Ponte dos Reis Hamad
5º APELANTE: Sérgio Barros de Moraes
ADVOGADO: Gildásio Alcântara Morais
APELADO: Ministério Público

APELAÇÕES  CRIMINAIS.  CONDENAÇÕES.
ROUBO  TRIPLAMENTE  QUALIFICADO.  ASSALTO
EM CONCURSO DE PESSOAS, COM EMPREGO DE
ARMAS  E  RESTRIÇÃO  À  LIBERDADE  DE
VÍTIMAS.  CORRUPÇÃO  DE  MENORES.
ENVOLVIMENTO  DE  MENOR  NO  DELITO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

– Cinco apelantes e um menor que praticaram
assalto,  durante  a  madrugada,  a  uma
cooperativa  de  crédito,  de  onde  subtraíram  o
cofre, após fazerem dois reféns.

PRIMEIRA APELAÇÃO. ROGÉRIO DOS SANTOS
NEGREIROS,  DIALISSON TADEU  VIEIRA  R.  DE
OLIVEIRA (“ZECA”) E RICARDO MIRANDA SILVA
(“RICARDO  LADRÃO”).  PLEITO  ABSOLUTÓRIO
PARA  ROGÉRIO  E  DIALISSON.  TESE  DE
ARREPENDIMENTO  EFICAZ  OU  DESISTÊNCIA
VOLUNTÁRIA.  INAPLICABILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS  ALHEIAS  À  VONTADE  DOS
RÉUS  IMPEDIRAM  A  CONSECUÇÃO  DO  ATO.
PEDIDO  DE  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  FURTO.
EMPREGO  DE  VIOLÊNCIA.  IMPOSSIBILIDADE.
PLEITO  ABSOLUTÓRIO  PARA  RICARDO.
ALEGAÇÃO  DE  AUSÊNCIA  DE  PROVAS.
PARTICIPAÇÃO  COMPROVADA.  PARA  OS TRÊS.
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NEGATIVA  DE  AUTORIA  COM  RELAÇÃO  AO
CRIME  DE  CORRUPÇÃO  DE  MENORES.  CRIME
FORMAL.  DESNECESSIDADE  DE  PROVA  DA
EFETIVA  CORRUPÇÃO.  PLEITO  SUBSIDIÁRIO
PARA  DIMINUIÇÃO  DA  PENA  RESTRITIVA  DE
LIBERDADE.  PENA  BEM  DOSADA.
DESPROVIMENTO RECURSAL.

1.  Apelantes  Rogério  e  Dialisson.  Pleito
absolutório.  Tese  de  arrependimento  eficaz  ou
desistência voluntária.  Fuga empreendida,  com
abandono  do  veículo  onde  estava  o  cofre
subtraído, por circunstâncias alheias à vontade
dos  agentes:  cerco  policial,  ocasionando  com
que  pernoitassem  em  um  motel  na  cidade
vizinha  e  tentassem  fugir  no  dia  seguinte,
quando  foram  presos  ao  tentarem  sair  da
cidade.

2.  Apelantes  reconhecidos  pelas  duas  vítimas
que  foram  feitas  de  reféns.  Autoria  e
materialidade comprovadas.

3. Pedido desclassificatório de roubo para furto.
Emprego  de  violência.  Elementar  do  crime  de
roubo. Impossibilidade.

4. Apelante Ricardo. Pleito absolutório. Alegação
de  ausência  de  provas.  Apelante  que  vinha
sendo  investigado  pela  polícia  especializada.
Depoimento do menor que participou do delito
coerente e esclarecedor. Autoria e materialidade
comprovadas.

5.  Pedido  absolutório  para  os  três  apelantes
quanto  ao  crime  de  corrupção  de  menores.
Delito  formal  que dispensa  prova da efetiva  e
posterior  corrupção  do  menor  para  sua
caracterização,  sendo  suficiente  a  prova  da
participação do inimputável em prática delituosa
na  companhia  de  maior  de  18  anos.
Impossibilidade de absolvição.

6.  Pedido  subsidiário  para  diminuição  da pena
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privativa  de  liberdade.  Alegação  de  que  as
circunstâncias  judiciais  do  art.  59,  CP,  seriam
favoráveis  aos  três  apelantes.  Pena  base
imposta a cada um dos apelantes corretamente
fixada,  considerados  de  forma  individual,  para
cada um dos delitos cometidos, todos os vetores
previstos no artigo 59 do Código Penal.

7. Alegação de impossibilidade de aplicação de
mais de uma qualificadora do crime de roubo,
pois  teria  havido  uma  única  ação.  Havendo
previsão  de  cinco  qualificadoras  no  art.  157,
§2º, do Código Penal, entende-se que o índice
de aumento, respeitado o intervalo de 1/3 (um
terço)  à  ½  (metade),  deve  levar  em
consideração o número de qualificadoras, além
das peculiaridades do caso concreto que possam
demonstrar  maior  gravidade  da  conduta
praticada. Manutenção das qualificadoras.

8. Majorantes confirmadas. (1) a majorante do
uso  de  arma  de  fogo  vai  mantida,  posto  que
apreendidas armas e munições; (2) o concurso
de  agentes  ressai  evidente  na  narrativa  das
vítimas, que dão conta da abordagem feita por
três  indivíduos  armados,  sendo  que,  na
execução do crime, houve participação de mais
dois, todos com conduta voltada à realização do
tipo  penal;  (3)  a  majorante  da  restrição  da
liberdade das  vítimas  também vai  mantida,  já
que  ultrapassado  o  limite  da  subjugação
necessária para a prática do delito.

9. Desprovimento do apelo.

SEGUNDA APELAÇÃO. JOSÉ ALEXANDRINO DE
LIRA JÚNIOR. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA
E  MATERIALIDADE  COMPROVADAS  PELOS
DEPOIMENTOS DE POLICIAIS ESPECIALIZADOS
QUE INVESTIGAVAM DELITOS DESTA ESPÉCIE,
BEM COMO DO MENOR ENVOLVIDO NO DELITO,
QUE  NARROU  COM  DETALHES  TODA  A
EMPREITADA  CRIMINOSA.  LIGAÇÕES
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TELEFÔNICAS  EFETUADAS  NA  VÉSPERA  E  NO
DIA  DO DELITO  ENTRE  OS ENVOLVIDOS QUE
CORROBORAM AS DEMAIS PROVAS. PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. EMPREGO DE
VIOLÊNCIA.  IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO RECURSAL.

1.  Pedido  absolutório.  Tese  da  negativa  de
autoria.  Crime  de  roubo  cometido  durante  a
madrugada. Ausência de testemunhas oculares.
Apelante  que  vinha  sendo  investigado  pela
polícia  especializada como integrante do grupo
que praticava este tipo de assalto. Depoimento
do menor envolvido no delito esclarecedor sobre
toda a empreitada criminosa. Envolvimento dos
assaltantes  comprovado,  ainda  mais,  através
dos contatos telefônicos mantidos na véspera e
no dia do crime.

2. Pedido desclassificatório de roubo para furto.
Emprego  de  violência.  Elementar  do  crime  de
roubo. Impossibilidade.

3. Desprovimento do apelo.

TERCEIRA  APELAÇÃO.  SÉRGIO  BARROS  DE
MORAES.  PRELIMINARES  DE  NULIDADE
ABSOLUTA  POR  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO
DA  LICITUDE  DE  INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS  E  POR  ILICITUDE  DA  PROVA
OBTIDA ATRAVÉS DA QUEBRA DE SIGILO DOS
DADOS TELEFÔNICOS. MEDIDA CAUTELAR COM
DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA ACERCA DA
QUEBRA DE DADOS DO SIGILO TELEFÔNICO E
PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NOS APARELHOS
CELULARES  APREENDIDOS.  INTIMAÇÃO  DO
ADVOGADO EM AMBAS MEDIDAS CAUTELARES.
AUSÊNCIA  DE  MANIFESTAÇÃO  NO  MOMENTO
OPORTUNO.  PAS  DE  NULLITÉ  SANS  GRIEF.
MÉRITO.  PEDIDO  ABSOLUTÓRIO.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS  PELOS
DEPOIMENTOS DE POLICIAIS ESPECIALIZADOS
QUE INVESTIGAVAM DELITOS DESTA ESPÉCIE,
BEM COMO DO MENOR ENVOLVIDO NO DELITO,
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QUE  NARROU  COM  DETALHES  TODA  A
EMPREITADA  CRIMINOSA.  LIGAÇÕES
TELEFÔNICAS  EFETUADAS  NA  VÉSPERA  E  NO
DIA  DO DELITO  ENTRE  OS ENVOLVIDOS  QUE
CORROBORAM  AS  DEMAIS  PROVAS.
DESPROVIMENTO RECURSAL.

1. Preliminar de nulidade absoluta. Alegação de
ausência  de  comprovação  da  licitude  de
interceptações  telefônicas.  Quebra  de  sigilo
telefônica  deferida,  por  decisão  judicial
fundamentada,  em medida  cautelar.  Intimação
efetivada.  Ausência  de  manifestação  no
momento  oportuno.  Não  demonstração  do
efetivo prejuízo. Rejeição.

2. Preliminar de nulidade absoluta. Alegação de
ilicitude da prova obtida através da quebra de
sigilo de dados telefônicos. Medida cautelar onde
foi deferida a realização de perícia nos aparelhos
celulares  apreendidos  com  os  assaltantes.
Intimação efetivada.  Ausência  de manifestação
no momento oportuno. Preclusão. Rejeição.

3.  Pedido  absolutório.  Tese  da  negativa  de
autoria.  Crime  de  roubo  cometido  durante  a
madrugada. Ausência de testemunhas oculares.
Apelante  que  vinha  sendo  investigado  pela
polícia  especializada como integrante do grupo
que praticava este tipo de assalto. Depoimento
do menor envolvido no delito esclarecedor sobre
toda a empreitada criminosa. Envolvimento dos
assaltantes  comprovado,  ainda  mais,  através
dos contatos telefônicos mantidos na véspera e
no dia do crime.

4. Desprovimento do apelo.

VISTOS,  relatados e discutidos estes autos de apelação
criminal, acima identificados,

A C O R D A a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de
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Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  REJEITAR  AS
PRELIMINARES arguidas em favor de Sérgio Barros de Moraes e, no mérito,
NEGAR  PROVIMENTO aos  apelos,  em  harmonia,  com  o  parecer  da
Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Perante a Comarca de Prata/PB, Dialisson Tadeu Vieira R.
de Oliveira  (“Zeca”),  Rogério  dos Santos  Negreiros,  Ricardo Miranda Silva
(“Ricardo  ladrão”),  Sérgio  Barros  de  Moraes  (“Mago  escova”)  e  José
Alexandrino de Lira Júnior (“Lira Júnior”),  devidamente qualificados, foram
denunciados como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, incisos I, II e V, e
art. 288 do CP e, ainda, art. 244-B, ECA, fls. 02/05.

Narra a inicial acusatória que:

“na madrugada do dia 10 de fevereiro de 2012,
por volta das 02h30min, no centro da cidade de
Prata/PB,  os  acusados  acima  qualificados,  em
comunhão de esforços e unidade de desígnios,
em concurso ainda com o menor YURU MATIAS
HONÓRIO, subtraíram para si dinheiro, cheques
e um computador de propriedade da Cooperativa
de  Credito  do  Alto  Pajeu  –  CREDIPAJEU,  cuja
conduta  foi  perpetrada  emprego  de  armas  de
fogo e com restrição da liberdade de vítimas.

Segundo  o  inquérito  policial,  os  denunciados,
juntamente com o menor acima mencionado, se
dirigiram  para  esta  cidade  divididos  em  três
veículos, sendo eles um Gol vermelho, um Gol
Verde e um Prisma.

Ao  chegarem neste  município,  os  denunciados
JOSÉ ALEXANDRINO DE LIRA JUNIOR e SÉRGIO
BARROS  DE  MORAES  ficaram  na  entrada  da
cidade,  dando  cobertura  aos  outros  dois
veículos. Ato contínuo, os acusados DIALISSON,
RICARDO  e  o  menor  YURI,  todos  no  Gol
vermelho, entraram na cidade, momento no qual
fizeram  as  pessoas  de  VANDILSON  ALVES
GUIMARAES  e  DANIEY  ROBSON  NASCIMENTO
MATOS  como  reféns,  utilizando,  para  tanto,
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ameaça com emprego de armas de fogo, além
de agressões físicas que foram perpetradas no
interior do veículo.

Em  seguida,  juntamente  com  o  denunciado
ROGÉRIO DOS SANTOS NEGREIROS, que dirigia
o Gol verde, foram ate a agência bancária, onde
arrombaram a porta de estabelecimento, e de lá
subtraíram  a  quantia  de  R$  30.222,00  (trinta
mil, duzentos e vinte e dois reais), um cofre de
aço,  vários  cheques  e  um  revólver  Taurus,
calibre 38, pertencente à Empresa de Segurança
Fortaleza  Segurança  Patrimonial,  conforme
descrito no auto de apresentação e apreensão e
no  auto  de  entrega,  acostados  às  fls.  34/37.
Apos,  o  bando  fugiu  da  cidade,  libertando  os
reféns apenas nas proximidades da Rodovia 412.

Iniciada  a  operação  policial  para  prender  o
grupo,  os  integrantes  do  Prisma  preto,  que
retornaram  para  Sumé  primeiro,  fazendo  a
averiguação  da  estrada,  mesmo  sendo
revistados,  foram  liberados,  vez  que  nada
portavam,  momento  em  que  entraram  em
contato com os demais informando sobre a ação
policial.

Os integrantes do Gol verde foram perseguidos
pelos  policiais  e  acabaram por  conseguir  fugir,
abandonando  o  carro  no  mercado  público  de
Sumé, em cuja mala foram encontrados o cofre
e o computador subtraídos. Já os integrantes do
Gol  vermelho esconderam-se em um motel  na
cidade de Sumé.

Na manhã seguinte, ao tentar fugir da cidade de
Sumé,  foram  presos  em  flagrante  delito  os
denunciados  DIALISSON  TADEU  e  ROGÉRIO  e
apreendido o menor YURI, os quais estavam na
posse do Gol vermelho, de três armas de fogo,
17 (dezessete)  munições  intactas,  04  (quatro)
aparelhos de telefonia celular, e de ferramentas
utilizadas para o arrombamento.
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Consta dos autos que na Delegacia de Polícia o
denunciado  DIALISSON  ofereceu  vantagem
indevida ao Policial Civil FRANCISTONE TOMAZ,
prometendo-lhe entregar o relógio que trazia no
pulso,  apreendido  nos  autos,  acaso  o  policial
chamasse  o  delegado  para  fazer  acordo,  de
modo a determiná-lo a omitir a prática de ato de
ofício.

Restou também comprovada na investigação que
toda a ação foi fruto de planejamento detalhado,
inclusive  com  visita  anterior  à  cidade,
objetivando  fazer  mapeamento  do  local,
demonstrando assim a associação em quadrilha
ou bando, com o objetivo de cometer crimes.

A presença de YURI MATIAS HONORIO configura
a prática de corrupção de pessoa menor de 18
anos de idade.”

Ultimada  a  instrução  criminal  e  oferecidas  as  alegações
finais  pelas partes (fls.  950/956,  1015/1038, 1039/1051 e 1052/1066),  a
Juíza a quo sentenciou às fls. 1196/1245 (Vol. III), julgando procedente em
parte a denúncia para absolver todos os denunciados do delito previsto no
art. 288 (associação criminosa) e, ainda, DIALLISON TADEU VIEIRA RIBEIRO
DE  OLIVEIRA,  VULGO "ZECA",  do  delito  descrito  no  art.  333  do  CP,  nos
termos do art. 386, VII, do CPP. Mas condenou DIALISSON TADEU VIEIRA
RIBEIRO  DE  OLIVEIRA,  ROGÉRIO  DOS  SANTOS  NEGREIROS,  RICARDO
MIRANDA SILVA, SÉRGIO BARROS DE MORAES E JOSÉ ALEXANDRINO DE
LIRA JÚNIOR nas penas do art. 157, § 2°, I, II e V, do CP c/c art. 244-B da
Lei n° 8.069/90.

Para  todos  os  condenados,  a  pena  foi  dosada
individualmente para cada um dos delitos e, em razão do concurso material,
a pena final restou em:

• 13 (treze) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte) dias
de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 190 (cento e noventa) dias-
multa para Dialisson Tadeu Vieira Ribeiro de Oliveira (“Zeca”);

• 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão, em
regime inicialmente fechado, e 170 (cento e setenta) dias-multa para Rogério
dos Santos Negreiros;

• 14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 25 (vinte
cinco) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 247 (duzentos e
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quarenta e sete) dias-multa para Ricardo Miranda Silva;
• 14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 25 (vinte

cinco) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 247 (duzentos e
quarenta e sete) dias-multa para Sérgio Barros de Moraes; e 

• 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão e 170
(cento e setenta) dias-multa para José Alexandrino de Lira Júnior.

Irresignados com o decisório adverso, todos os acusados
condenados apresentaram recursos apelatórios às fls. 1.264, 1.324 e 1.325.

Às fls.  1.376/1.395, Vol.  IV, razões recursais de Rogério
dos Santos Negreiros, Dialisson Tadeu Vieira R. de Oliveira (“Zeca”) e Ricardo
Miranda  Silva  (“Ricardo  ladrão”).  Rogério  e  Dialisson  pugnaram  pela
absolvição, sob a tese de arrependimento eficaz ou desistência voluntária, ou
pela  desclassificação  para  furto.  Ricardo  pugnou  por  sua  absolvição  por
ausência  de  provas.  Quanto  ao  delito  de  corrupção  de  menores,  os  três
pleitearam  a  absolvição.  Em  pedido  alternativo,  pela  redução  da  pena
privativa de liberdade.

Às  fls.  1.428/1.440,  Vol.  IV,  razões  recursais  de  José
Alexandrino  de  Lira  Júnior  (“Lira  Júnior”),  pugnando  por  sua  absolvição,
negando  a  participação  no  evento  criminoso,  ou  pela  desclassificação  de
roubo para furto.

E às fls. 1.442/1.461, de Sérgio Barros de Moraes (“Mago
escova”), que aduziu, preliminarmente, a nulidade do feito, por ausência de
comprovação da  licitude de interceptações telefônicas e por ilicitude da prova
obtida através da quebra de sigilo de dados telefônicos. No mérito, pugnou
por sua absolvição, sob a tese da negativa de autoria.

O Ministério Público ofertou suas contrarrazões, opinando
pelo desprovimento recursal (fls. 1.397/1.413 e 1.468/1.472, Vol. IV).

Já nesta Instância, seguiram os autos à douta Procuradoria
de Justiça  que,  em parecer,  opinou pelo desprovimento  dos recursos (fls.
1.474/1.483, Vol. IV).

É o relatório.

VOTO

Os  apelantes  foram denunciados  por  terem,  em  10  de
fevereiro de 2012, em companhia de um menor, subtraído dinheiro, cheques
e um computador de propriedade da Cooperativa de Crédito do Alto Pajeu –
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CREDIPAJEU, utilizando arma de fogo e restrição de liberdade de vítimas.

Pelo que se colhe dos autos, os cinco apelantes e o menor
chegaram na cidade de Prata em três veículos: um Prisma preto (com José
Alexandrino e Sérgio), um Gol vermelho (com Dialisson, Rogério e o menor) e
um Gol verde (com Ricardo).

Os  integrantes  do  veículo  gol  vermelho,  que  foram
reconhecidos pelos dois reféns como sendo mesmo Dialisson,  Rogério  e o
menor Yuri (fls. 24 e 26), logo fizeram duas vítimas de reféns e junto com o
condutor do veículo gol verde anunciaram o assalto à cooperativa de crédito.

Os dois assaltantes que estavam no prisma preto ficaram
dando cobertura na entrada da cidade e, depois de cometido o crime, foram
logo para a cidade de Sumé, avisando aos demais sobre uma barreira policial
que  havia  no  caminho,  fazendo  com  que  os  outros  dois  veículos  se
desviassem deste caminho para não passarem pela fiscalização policial.

Como não havia nada irregular nem nenhum produto do
roubo com os mesmos, a passagem deles foi liberada pelos policiais.

Para não passar pela barreira policial, Ricardo abandonou o
veículo  gol  verde  no  mercado  público  de  Sumé,  em  cuja  mala  foram
encontrados o cofre e o computador subtraídos, e empreendeu fuga.

Dialisson, Rogério e o menor se esconderam num motel na
cidade de Sumé e, no dia seguinte, quando tentaram fugir, foram presos na
posse  de  03 (três)  armas  de  fogo,  17 (dezessete)  munições intactas,  04
(quatro)  aparelhos  de  telefonia  celular  e  ferramentas  utilizadas  para  o
arrombamento.

Estes  confessaram  a  prática  delituosa  e  indicaram  os
nomes dos demais assaltantes, contra os quais foram expedidos mandados
de prisão, fls. 77/79, ocasionando a prisão de todos os envolvidos no delito.

Por  fim,  os  cinco  indivíduos  foram  condenados  e
apresentaram recursos apelatórios. 

Por se tratar de 03 (três) apelações, cada qual com suas
peculiaridades  nas  respectivas  condenações  e  razões  recursais,  hei  de
analisá-los um a um, objetivando melhor prestação jurisdicional.

1. DO RECURSO DE ROGÉRIO DOS SANTOS NEGREIROS, DIALISSON
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TADEU VIEIRA R. DE OLIVEIRA (“ZECA”) E RICARDO MIRANDA SILVA
(“RICARDO LADRÃO”)

1.1 Juízo de Admissibilidade

O recurso é tempestivo e adequado, eis que interposto em
16/10/2013  (fls.  1.263/1.264,  Vol.  III),  antes  mesmo  da  intimação  dos
acusados.  Rogério  dos  Santos  Negreiros  foi  intimado  em 24/10/2013  (fls.
1.329), Dialisson Tadeu Vieira R. de Oliveira foi intimado em 22/10/2013 (fls.
1.327) e Ricardo Miranda Silva,  em 04/11/2013 (fls.  1.331).  Além de não
depender de preparo, por se tratar de ação penal pública, em observância à
Súmula n° 24 do TJPB, razão por que conheço do apelo.

1.2 Condenação em Primeiro Grau

Como  relatado,  Rogério  dos  Santos,  Dialisson  Tadeu  e
Ricardo  Miranda  foram  absolvidos  do  delito  de  associação  criminosa  e
Dialisson foi absolvido, também, do delito de corrupção ativa. Mas, os três
apelantes foram condenados nas penas do art. 157, § 2°, I, II e V, do CP c/c
art. 244-B da Lei n° 8.069/90.

Quanto ao apelante  Rogério dos Santos, para o  crime
de roubo, após a análise das circunstâncias judiciais, a pena base foi fixada
em  7  (sete)  anos  de  reclusão  e  120  (cento  e  vinte)  dias-multa.  Não
concorrendo  circunstancias  agravantes  e  atenuantes,  nem  mesmo  a
confissão, porque, embora o réu tenha afirmado que participou da prática do
delito, deu versão completamente diversa da apurada nos autos, dificultando,
inclusive, os trabalhos da Justiça na busca da verdade real.

Sem causas de diminuição. Por sua vez, concorreram três
causas de aumento, previstas no art. 157, § 2°, I, II e V, CP, elevando a pena
em  5/12  (cinco  doze  avos),  já  que,  além  da  triplicidade,  o  Magistrado
considerou que o grau de censurabilidade da conduta superou o ordinário,
pois, além de terem sido muitos os envolvidos no crime (06 no total), houve
uso de várias armas de fogo (03) e restrição à liberdade das vítimas, que,
inclusive,  foram  deixadas  em  local  distante  e  ermo,  merecendo  maior
repreensão.

Ficou,  assim,  a  pena  dosada  em 09  (nove)  anos  e  11
(onze)  meses  de  reclusão  e  170  (cento  e  setenta)  dias-multa,  tornada
definitiva, diante da ausência de outras causas modificativas.
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Para  o  delito  de corrupção de menores,  à  vista  das
circunstâncias judiciais analisadas individualmente, fixou-se a pena-base em
01 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, tornada definitiva diante da
ausência  de  causas  modificativas  (atenuantes/agravantes;  causas  de
diminuição/aumento).

Em  razão  do  concurso  material,  o  réu  ficou
definitivamente condenado a uma pena de 11 (onze) anos e 3 (três) meses
de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 170 (cento e setenta) dias-
multa.

Dialisson  Tadeu,  quanto  ao  crime  de roubo,  após  a
análise das circunstâncias judiciais, teve a pena base fixada em 7 (sete) anos
de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa. Não concorrendo circunstâncias
atenuantes,  mas  presente  a  circunstância  agravante  prevista  no  art.  61,
inciso I, CP, visto que o acusado possui condenação transitada em julgado,
nos autos do processo n° 0111258-76.2009.815.0011, conforme certidão de
antecedentes de fls. 1193-1195 (a qual não foi considerada na análise dos
maus antecedentes, evitando-se, assim, o bis in idem), a pena foi agravada
em 01 (um) ano e 02 (dois) meses e em 20 (trinta) dias-multa, passando a
ser dosada em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 140 (cento e
quarenta) dias-multa.

Sem causas de diminuição. Por sua vez, concorreram três
causas de aumento, previstas no art. 157, § 2°, I, II e V, CP, elevando a pena
em  5/12  (cinco  doze  avos),  já  que,  além  da  triplicidade,  o  Magistrado
considerou que o grau de censurabilidade da conduta superou o ordinário,
pois, além de terem sido muitos os envolvidos no crime (06 no total), houve
uso de várias armas de fogo (03) e restrição à liberdade das vítimas, que,
inclusive,  foram  deixadas  em  local  distante  e  ermo,  merecendo  maior
repreensão.

Ficou, assim, a pena dosada em 11 (onze) anos, 06 (seis)
meses e 26 (vinte e seis dias) dias de reclusão e 190 (cento e noventa) dias-
multa, tornada definitiva, diante da ausência de outras causas modificativas.

Para  o  delito  de corrupção de menores,  à  vista  das
circunstâncias judiciais analisadas individualmente, fixou-se a pena-base em
01 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão. 

Em  segunda  fase,  o  Magistrado  verificou  que  não
concorrem circunstâncias atenuantes. Presente, no entanto, a circunstância
agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, visto que o acusado
possui  condenação  transitada  em  julgado,  nos  autos  do  processo  n°
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0111258-76.2009.815.0011, conforme certidão de antecedentes de fls. 1193-
1195  (a  qual  não  foi  considerada  na  análise  dos  maus  antecedentes,
evitando-se, assim, o bis in idem), razão de ter sido a pena agravada em 06
(seis) meses, passando a ser dosada em 01(um) ano e 10 (dez) meses, de
reclusão,  tornada  definitiva  diante  da  ausência  de  outras  causas
modificativas.

Em  razão  do  concurso  material,  o  réu  ficou
definitivamente  condenado  a  uma pena  de  13  (treze)  anos  e  4  (quatro)
meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e
190 (cento e noventa) dias-multa.

Já  Ricardo Miranda,  para  o  crime de roubo,  após  a
análise das circunstâncias judiciais, teve a pena base fixada em 7 (sete) anos
e 9 (nove) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa. Não
concorrendo  circunstâncias  atenuantes,  mas  presente  a  circunstância
agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, visto que o acusado
possui outra condenação transitada em julgado, nos autos do processo n°
001.2011.018.737-2, conforme certidão de antecedentes de fls. 1185-1189
(a qual não foi considerada na análise dos maus antecedentes, evitando-se,
assim, o bis in idem), a pena foi agravada a pena em 01 (um) ano e 03 (três)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão e em 25 (vinte e cinco) dias-multa,
passando a ser dosada em 09 (nove) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e
175 (cento e setenta) dias-multa.

Sem causas de diminuição. Por sua vez, concorreram três
causas de aumento, previstas no art. 157, § 2°, I, II e V, CP, elevando a pena
em  5/12  (cinco  doze  avos),  já  que,  além  da  triplicidade,  o  Magistrado
considerou que o grau de censurabilidade da conduta superou o ordinário,
pois, além de terem sido muitos os envolvidos no crime (06 no total), houve
uso de várias armas de fogo (03) e restrição à liberdade das vítimas, que,
inclusive,  foram  deixadas  em  local  distante  e  ermo,  merecendo  maior
repreensão.

Ficou,  assim,  a  pena  dosada  em 12  (doze)  anos  e  09
(nove)  meses  e  25  (vinte  e  cinco)  dias  de  reclusão  e  247  (duzentos  e
quarenta e sete) dias-multa, tornada definitiva, diante da ausência de outras
causas modificativas.

Para  o  delito  de corrupção de menores,  à  vista  das
circunstâncias judiciais analisadas individualmente, fixou-se a pena-base em
01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão. Em seguida, a Magistrada verificou
que  não  concorrem  circunstâncias  atenuantes.  Presente,  no  entanto,  a
circunstância  agravante  prevista  no  art.  61,  inciso  I,  do  CP,  visto  que  o
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acusado possui condenação transitada em julgado, nos autos do processo n°
001.2011.018.737-2, conforme certidão de antecedentes de fls. 1185-1189
(a qual não foi considerada na análise dos maus antecedentes, evitando-se,
assim, o  bis in idem), agravando a pena em 06 (seis) meses, passando a
dosá-la em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, tornada definitiva
diante  da  ausência  de  outras  causas  modificativas  (causas  de
diminuição/aumento).

Em  razão  do  concurso  material,  o  réu  ficou
definitivamente condenado a uma pena de 14 (quatorze) anos, 11 (onze)
meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado,
e 247 (duzentos e quarenta e sete) dias-multa.

1.3  Mérito.  Crime  de  Roubo.  Quanto  a  Rogério  e
Dialisson.  Pedido  absolutório.  Alegado  arrependimento  eficaz  ou
desistência voluntária. Pedido desclassificatório para furto. Quanto a
Ricardo.  Pedido  absolutório.  Quanto  ao  crime  de  corrupção  de
menores. Pedido de absolvição dos três apelantes

Inicialmente, os apelantes Rogério dos Santos Negreiros e
Dialisson Tadeu Vieira Ribeiro de Oliveira (Zeca) discorrem sobre desistência
voluntária  e  arrependimento  eficaz,  afirmando  que,  ao  tomarem
conhecimento das barreiras policiais na direção em que seguiam, decidiram
abandonar o veículo que trazia o cofre e empreender fuga.

Alegam que escolheram não mais continuar com a ação
que empreendiam e resolveram devolver a  res furtiva à vítima, o cofre em
perfeito estado de conservação.

Mas, de plano se verifica a fragilidade das alegações dos
recorrentes. 

Diante  do  afirmado  nas  razões  recursais,  restou
incontroverso nos autos que Rogério e Dialisson abandonaram o veículo no
qual estavam o cofre e um computador da Cooperativa de Crédito assaltada e
empreenderam fuga.

Mas, tal não se trata nem de desistência voluntária nem de
arrependimento eficaz, pois os recorrentes não permaneceram na posse da
res furtiva por circunstância alheia às suas vontades: o cerco policial.

Embora eles não tenham ficado com o cofre que roubaram
do  banco,  participaram  ativamente  da  ação  criminosa,  inclusive  com
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abordagem dos dois reféns, e, depois de tudo consumado, foram avisados da
ação policial, ocasionando com que pernoitassem em um motel para tentarem
fugir no dia seguinte.

Sendo  assim,  não  há  que  se  falar  em  desistência
voluntária (entendida esta como o abandono da execução quando ainda sobra
ao  agente,  do  ponto  de  vista  objetivo,  uma  margem  de  ação)  ou
arrependimento eficaz (compreendido como ação para impedir os resultados
do crime), mas sim por circunstância exterior (ação policial), alheia à vontade
dos agentes. 

Vejamos os depoimentos colhidos em juízo:

Sérgio Rodrigo Soares Marques,  fls.  447: “[…]
Que ao ser alertado pelo telefone, o depoente se
dirigiu  até a  agência  bancária  e  lá  presenciou
um dos elementos saindo da agenda e entrando
em um veículo Gol vermelho que se encontrava
estacionado na frente da agência; Que reafirma
que o elemento que saiu da agenda bancária e
entrou no Gol vermelho, conforme o depoente
presenciou,  se  trata  do  acusado  Rogério,
presente a este ato processual; Que o depoente
viu  Rogério  saindo  da  agenda  sem  qualquer
disfarce no rosto; Que naquela ocasião Rogério
usava uma camisa na tonalidade marrom, uma
calça  comprida escura e salvo  engano calçava
tênis; Que na delegacia Rogério já usava uma
camisa  verde;  Que  mesmo  assim  não  teve
nenhuma duvida em reconhecer Rogério  como
sendo o elemento que o depoente viu saindo da
agência bancária logo apos o assalto; Que sabe
dizer que juntamente com Rogério foram presos
em Sumé um adolescente e um galego; Que o
galego a que o depoente se refere é o acusado
Diallison,  presente  nesta  audiência;  Que  a
prisão  de  Rogério,  Diallison  e  o  adolescente,
todos no Gol vermelho, se deu no mesmo dia do
fato por volta das 07h00 na cidade de Sumé-PB;
Que  o  depoente  se  encontrava  no  Pelotão  da
Polícia Militar de Sumé quando o Gol vermelho
foi  visto  passando  na  frente  daquele  pelotão;
Que  o  depoente  juntamente  com  as  vítimas
Vandilson  e  Daniey  permaneceram no  Pelotão
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enquanto que os policias saíram em perseguição
aos ocupantes do Gol vermelho; Que passados
alguns  instantes  o  depoente  tomou
conhecimento da prisão dos elementos; Que na
delegacia o depoente e as vítimas avistaram os
presos;  Que  naquela  ocasião  se  encontravam
detidos os acusados Rogério e Diallison, além do
adolescente; Que no interior do Gol vermelho foi
encontrada  uma  bolsa  com  roupas,  três
revólveres  calibres  38,  umas  presilhas  de
plásticos, conhecidas como enforca-gatos, além
de algumas  ferramentas  como pés-de-cabra  e
chaves  de  fendas;  Que  todo  o  material  foi
apreendido  pela  polícia;  Que  no  momento  da
prisão  os  elementos  se  encontravam
aparentemente tranquilos; Que o depoente sabe
dizer que o veículo Gol verde foi localizado ao
lado da construção de um Shoping na cidade de
Sumé;  Que  no  interior  do  gol  verde  foi
encontrado  um  cofre  subtraído  da  agência
bancária,  um  CPU  de  computador  e  alguns
cheques; Que todo esse material foi apreendido
pela polícia; […]”

Vandilson  Alves  Guimarães,  fls.  449:  “que  na
madrugada  do  dia  do  fato,  o  declarante  se
encontrava acompanhado de seu amigo Daniey
quando foi surpreendido com a chegada de um
veículo Gol vermelho com os faróis apagados e
os vidros fechados; Que o tal veículo passou nas
proximidades  da  igreja  e  se  aproximou  do
declarante  e  de  seu  amigo  Daniey;  Que  três
homens  desceram  do  veículo  Gol  vermelho,
todos  portando  revolveres  calibre  38;  Que
inicialmente o trio perguntou ao declarante onde
ficava a saída para o Município de São José do
Egito-PE; Que no momento em que o depoente
tentou responder a pergunta, o grupo armado
passou  a  dizer  palavrões  e  exigiu  que  o
depoente  e  Daniey  entrassem no  veículo  Gol;
Que ao entrarem no veículo foram todos para o
Banco,  onde  funcionava  uma  Agência  do
Credipajeu; Que o depoente reconhece os três
elementos que se encontravam no Gol; Que ao
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avistar  os  denunciados  nesta  audiência,  sem
nenhuma  dúvida,  sabe  afirmar  que  os  três
elementos se referem aos denunciados Diallison
Tadeu,  Rogério  e  o  terceiro  e  exatamente  o
menor de idade que não se encontra presente
nesta  audiência;  Que  pode  afirmar  que  o
denunciado Diallison guiava o veículo Gol e no
banco  dianteiro  do  passageiro  viajava  o
denunciado Rogério: Que o menor se encontrava
no banco traseiro do Gol; Que ao se aproximar
da agência bancária o depoente notou, na frente
do Banco, mais três elementos; Que notou que
dos três elementos que já se encontravam em
frente do Banco, um se encontrava armado; Que
seu colega Daniey fez sinal para o declarante de
que se tratavam de mais três homens; Que o
declarante procurou manter a cabeça abaixada,
pois estava com medo; Que o homem menor de
idade, permaneceu no interior do Gol apontando
um  revólver  para  o  declarante  e  seu  colega
Daniey,  isto  enquanto os demais  desceram do
carro  e  entraram  no  Banco;  Que  não  ouviu
disparos  naquele  momento;  Que  apos
aproximadamente 5 minutos, Diallison e Rogério
retornaram para o Gol; Que Diallison e Rogério
traziam  algo  semelhante  a  uma  CPU  de
computador e colocaram algo pesado na mala
do Gol; Que sabe que se trata de algo pesado,
pois o veículo chegou a baixar; Que em seguida
saíram todos em direção à saída da cidade, em
direção ao portal; Que no portal estacionaram o
Gol vermelho e mandaram que o declarante e
Daniey descessem; Que os  três  elementos  do
Gol vermelho ameaçavam de morte o depoente
e seu colega; Que no percurso até o portal, o
depoente  notou  a  aproximação  de  um  outro
veículo,  um Gol  verde;  Que  no  Gol  verde  se
encontravam  mais  três  elementos;  Que  no
portal os elementos trocaram de veículo; Que os
denunciados Diailison e Rogério passaram para
o Gol verde; Que no entanto o acusado Dialisson
saiu do portal guiando o veículo Gol vermelho:
Que os integrantes do Gol verde avisaram que
haviam esquecido as ferramentas no interior da
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agenda bancária; Que o veículo verde retornou
para recolher as ferramentas; Que em seguida
os  dois  veículos  voltaram  a  se  encontrar  no
portal;  Que  os  elementos  do  Gol  verde
reclamaram  porque  o  declarante  e  Daniey
haviam sido  liberados;  Que  neste  momento  o
depoente e Daniey que já estavam fora do carro
tentaram pular a cerca que havia na margem da
pista; Que o elemento que cobria o rosto com
uma camisa agrediu o declarante na cabeça e no
tórax; Que o tal  elemento era bem magrinho;
Que  exigiram  que  o  declarante  e  Daniey
retornassem para o Gol verde; Que em seguida
os dois veículos seguiram em direção à BR; Que
no percurso o seu colega Daniey pediu para que
não  fizessem  nada  com  eles;  Que  nas
proximidades da BR o declarante e seu colega
Daniey foram deixados, ocasião em que foram
orientados pelos  ocupantes  do Gol  verde  para
que não olhassem para trás; Que o declarante e
Daniey ficaram se escondendo dentro do mato
sempre  que  surgia  algum  veículo  vindo  na
direção  Monteiro-Prata;  Que  Daniey  a  todo
tempo  portava  um  telefone  celular;  Que  em
determinado local quando o telefone deu sinal, o
declarante ligou para o seu pai,  que foi  ate o
local  e  apanhou  os  dois;  Que  apenas  ele,  o
declarante foi agredido pelo grupo, pois estava
mais  nervoso;  Que  não  tem  certeza,  mas
acredita  que  o  adolescente  também  saiu  do
veículo Gol vermelho para o Gol verde no portal
na saída de Prata-PB; […]; Que o réu Diallison
saiu  do  portal  no  Gol  verde,  não  sabendo  o
declarante informar se em seguida voltaram a
trocar de veículos; Que não sabe identificar qual
dos réus retornou para o veículo carregando a
CPU de um computador; Que se recorda que o
acusado  Rogério  saiu  do  portal  deixando  a
cidade  no  veículo  Gol  verde;  Que  o  acusado
Rogério  desceu  do  gol  vermelho  na  frente  do
Banco juntamente com o acusado Diallison; Que
durante todo o tempo os dois réus mencionados
e  o  adolescente  portavam  as  armas  já
mencionadas, ou seja, revólveres de calibre 38;
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Que o declarante foi agredido no portal por dois
elementos;  Que  um  elemento  estava  com  o
rosto coberto por uma camisa e o outro se trata
do acusado Rogério, presente nesta audiência;
Que  no  percurso  Daniey  chegou  a  conversar
com o acusado Rogério; Que o acusado Rogério
queria  saber  qual  tipo  de  viatura  policial
existente  na  cidade:  Que  o  acusado  Rogério
chegou a perguntar a Daniey se havia alguma
Ranger com a polícia; Que na época do fato a
estrada  era  esburacada;  Que  o  declarante
avisou que a  polícia  dispunha de uma viatura
pequena, tipo o veículo utilizado pelos réus; Que
o acusado Diallison dizia aos outros elementos
para  darem  uma  pisa  no  declarante  e  em
Daniey,  e  deixarem  amarrados;  Que  o  grupo
queria saber ainda se os guardas da rua eram
PMs ou não; Que o acusado Diallison chegou a
afirmar se voltassem a cidade e encontrassem
os dois guardas de rua, iria enchê-los de bala;
[…]”

Daniey Robson Nascimento Matos, fls. 452/454:
“que  na  noite  do  fato,  por  volta  de  01h00  o
declarante se encontrava acompanhado de seu
amigo  Vandilson;  Que  seu  colega  Vandilson
havia acabado de guardar o seu caminhão na
casa  do  pai  dele;  Que  em  dado  momento  o
declarante e Vandilson foram abordados por um
veículo Gol vermelho; Que os ocupantes do Gol
vermelho perguntaram qual a direção da saída
para o Município de São José do Egito-PE; Que
antes  mesmo  que  respondessem,  dois
elementos  encapuzados  desceram  do  gol
vermelho, ambos armados; Que não sabe dizer
com  certeza  qual  o  tipo  da  arma;  Que
mandaram  que  o  declarante  e  Vandilson
entrassem  no  Gol  vermelho  e  avisaram  que
iriam praticar um assalto e que o declarante e
Vandilson  serviriam  de  reféns;  Que  melhor
esclarecendo,  os  três  elementos  desceram  do
veículo para abordar o declarante e Vandilson,
no entanto, apenas dois  estavam com o rosto
coberto por um pano; Que reconhece o acusado
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Diallison  como  sendo  o  motorista  do  Gol
vermelho; Que os outros dois o depoente não
reconhece,  pois  estavam  com  os  rostos
cobertos; Que todos seguiram no Gol vermelho
até  a  frente  do  Banco;  Que  presenciou  o
momento em que o veículo Gol verde também
parou na frente do Banco; Que o declarante e
Vandilson  permaneceram  no  interior  do  Gol
vermelho  sendo  que  um  dos  elementos  ficou
com  o  declarante  e  Vandilson;  Que  o  tal
elemento  permaneceu  durante  todo  o  tempo
com uma arma apontada para os declarantes;
Que também sabe dizer  que os  ocupantes  do
Gol verde entraram no Banco; Que o declarante
notou que o elemento que permaneceu no Gol
vermelho estava nervoso, pois segurava a arma
e tremia; Que o declarante pedia calma ao tal
elemento; Que os elementos retornaram para os
veículos em aproximadamente uns 05 minutos;
Que em seguida os mesmos elementos voltaram
para o Gol  vermelho e partiram em direção à
estrada que dá acesso à BR; Que o Gol verde
seguiu na frente do Gol  vermelho: Que ao se
aproximarem  do  portal  que  fica  na  saída  da
cidade,  o  declarante  notou  que  o  Gol  verde
havia  parado  no  portal:  Que  o  Gol  vermelho
parou junto do gol verde; Que um elemento que
se encontrava no Gol vermelho mandou que o
declarante e Vandilson fossem embora; Que o
Gol vermelho retornou em direção a essa cidade
de  Prata;  Que  o  Gol  verde  permaneceu  no
portal; Que no momento em que o declarante e
Vandilson estavam tentando pular a cerca que
fica as margens da estrada, um dos elementos
que se  encontravam no gol  verde  mandou os
dois (o declarante e Vandilson) retornarem; Que
o tal elemento se encontrava armado e com um
pano  cobrindo  o  rosto;  Que  Vandilson  estava
nervoso,  mas  o  declarante  orientou  para  que
Vandilson entrasse no Gol verde; Que seguiram
no  Gol  verde  em  direção  à  BR;  Que  nas
proximidades de um Rancho, perto de chegar na
BR,  os  elementos  pararam  o  Gol  verde  e
liberaram  o  declarante  e  Vandilson;  Que  os
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elementos mandaram que descessem do carro e
mandaram que nem olhassem para trás; Que os
elementos  do  Gol  verde  afirmaram  para  o
declarante que não pretendiam fazer mal algum
e  que  seriam  libertados;  Que  o  declarante  e
Vandilson não sofreram agressões, apenas o seu
colega  Vandilson  sofreu  um  tapa  ou  um
empurrão no momento em que teve de retornar
para  o  veículo  verde;  Que  o  declarante  viu
quando alguns dos elementos saíram do Banco
com um cofre; Que o tal cofre foi colocado na
mala  do  gol  verde;  […];  Que  não  sabe  dizer
como  os  elementos  ingressaram  na  agência
bancária;  Que  os  elementos  perguntaram
quantos  policiais  haviam  na  cidade;  Que  o
declarante  respondeu  que  haviam  poucos
policiais;  Que  também  se  recorda  que  os
elementos saíram do Banco conduzindo, além de
um  cofre,  um  gabinete  de  computador;  […];
Que o rapaz que ficou segurando o declarante e
Vandilson  era  menor  de  idade;  Que  o
declarante, na delegacia de Sumé, por volta das
06h00  do  dia  do  fato,  reconheceu  além  do
menor mais um elemento; Que este elemento
maior era o que conduzia o veículo Gol; Que o
menor  não  se  encontra  presente  nesta
audiência; Que o condutor do veículo Gol era o
acusado Diallison; Que no momento do assalto
os ocupantes do Gol vermelho estavam usando
calças compridas; Que no momento em que o
declarante os reconheceu na delegacia de Sumé,
os elementos já usavam outras roupas, inclusive
bermudas, todos os três; Que o declarante não
tem nenhuma dúvida de que o condutor do Gol
vermelho se trata do réu Diallison, vez que ele
não  usava  capuz;  Que  no  momento  da
abordagem  o  réu  Diallison  usava  uma  calça
comprida e uma camisa azul; Que na delegacia
já  encontrou  o  réu  Diallison  usando  uma
bermuda e uma camisa branca; Que o menor
usava uma calça comprida e uma camisa numa
cor próxima ao cinza; Que na delegacia o menor
usava uma bermuda e uma camisa laranja com
listras;  Que  não  teve  nenhuma dificuldade  ou
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dúvidas para reconhecer o menor, vez que ele
também usou qualquer disfarce para esconder o
rosto;  Que  melhor  esclarecendo,  no  momento
em que o menor permaneceu apontando a arma
para o declarante e Vandilson, o menor retirou
um  pano  que  escondia  o  rosto;  Que  por  tal
razão  reconheceu  sem  qualquer  dificuldade  o
menor;  Que  o  terceiro  elemento  do  Gol
vermelho era de estatura baixa, aparentemente
moreno;  Que  não  tem  certeza,  mas  as
características  do  terceiro  elemento  do  Gol
vermelho coincide com o acusado Rogério; […]”

Veja-se  que  os  apelantes  Rogério  e  Dialisson,  com  o
menor, foram aqueles que abordaram os dois reféns, os quais permaneceram
no interior  do veículo gol  vermelho,  sob a ameaça de arma portada pelo
menor,  enquanto  os apelantes  se  juntaram aos demais  para a prática  do
assalto. Os reféns continuaram no interior do veículo gol vermelho até a saída
da cidade, na direção do portal, quando lá chegou o veículo gol verde cujos
integrantes  disseram  ter  esquecido  as  ferramentas  no  interior  do  banco,
razão  de  ter  voltado  ao  local  do  crime.  Neste  ínterim,  os  reféns  foram
libertados e, quando tentavam pular uma cerca, foram novamente abordados,
desta feita pelos integrantes do veículo gol verde, que estava retornando, e
obrigaram os dois a entrarem no gol verde, de onde foram soltos somente
depois, já na BR.

Os apelantes Dialisson (Zeca) e Rogério (além do menor
envolvido no delito) foram presos no dia seguinte ao assalto, nas primeiras
horas da manhã, depois de pernoitarem num motel na cidade de Sumé, no
veículo gol vermelho que seguia em direção a Campina Grande.

Logo, a participação dos apelantes Rogério e Dialisson no
assalto à Cooperativa de Crédito, com uso de armas e restrição à liberdade de
vítimas, resta plenamente comprovada, não havendo margem para falar-se
em desistência voluntária ou arrependimento eficaz.

Neste sentido:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  TENTATIVA  DE  ROUBO
CIRCUNSTANCIADO  PELO  CONCURSO  DE
AGENTES.  SENTENÇA  CONDENATÓRIA.
RECURSO  DA  DEFESA.  ABSOLVIÇÃO  POR
AUSÊNCIA DE DOLO NA SUBTRAÇÃO DE BENS
ALHEIOS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME
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DIVERSO.  IMPOSSIBILIDADE.  DESISTÊNCIA
VOLUNTÁRIA.  NÃO  CONFIGURAÇÃO.
FRAÇÃO  DE  REDUÇÃO  PELA  TENTATIVA.
MITIGAÇÃO DA PENA EM 1/2 (METADE). REGIME
INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.  SANÇÃO
PRIVATIVA DE LIBERDADE NÃO SUPERIOR A 04
(QUATRO)  ANOS  DE  RECLUSÃO.  RÉUS
PRIMÁRIOS  E  DE  BONS  ANTECEDENTES.
AVALIAÇÃO  FAVORÁVEL  DE  TODAS  AS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DEFERIMENTO DO
REGIME  ABERTO.  RECURSO  CONHECIDO  E
PARCIALMENTE  PROVIDO.  1.  […]  2.  Não  se
reconhece  a  desistência  voluntária  se  os
réus  não  lograram  êxito  em  subtrair  os
bens da vítima por circunstâncias alheias às
suas  vontades,  configuradas  na  hipótese
pela resistência da vítima e pela fuga das
pessoas  que  a  acompanhavam,  as  quais
buscaram auxílio da Polícia Militar. 3.  […].
(TJDF;  Rec  2013.08.1.007681-2;  Ac.  805.861;
Segunda  Turma  Criminal;  Rel.  Des.  Roberval
Casemiro  Belinati;  DJDFTE  29/07/2014;  Pág.
256).

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  CONTRA  O
PATRIMÔNIO. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO.
USO  DE  ARMA  DE  FOGO.  CONCURSO  DE
AGENTES.  RESTRIÇÃO  DA  LIBERDADE  DAS
VÍTIMAS.  CONDENAÇÃO  MANTIDA.
ARREPENDIMENTO  EFICAZ  OU  DESISTÊNCIA
VOLUNTÁRIA  NÃO  EVIDENCIADOS.  CRIME
CONSUMADO.  MAJORANTES  RATIFICADAS.
PENA  CARCERÁRIA  REDIMENSIONADA  E  PENA
DE  MULTA  CUMULATIVA  REDUZIDA.  REGIME
INICIAL  FECHADO  PARA  O  CUMPRIMENTO  DA
PENA MANTIDO. […] Desistência voluntária e
arrependimento  eficaz.  Inviável  o
reconhecimento  de  qualquer  das  figuras,
pois demonstrado que todo o  iter criminis
foi  percorrido. O  réu  e  seus  comparsas
ingressaram na empresa, fizeram o anúncio do
assalto,  restringiram a liberdade das vítimas e
saíram levando o produto do crime, qual seja, a
retroescavadeira.  Se  não  lograram  êxito  em

Apelação Criminal 0000273-62.2012.815.0681                                                                 23



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

finalizar o crime da forma que pretendiam, ou
seja, levando o bem e possivelmente vendendo-
o, foi porque furou o pneu do veículo, o que fez
com que o deixassem abandonado na estrada e
garantissem a fuga do local. Ausentes, pois, os
requisitos para a aplicação dos arts. 15 ou 16 da
Lei Penal. Delito consumado. A prova dos autos
demonstra  terem  sido  percorridas  todas  as
etapas do iter criminis, tanto que nenhum dos
agentes foi imediatamente preso, de modo que
inviável o reconhecimento do conatus. […] Apelo
defensivo  parcialmente  provido.  Unânime.
(TJRS;  ACr  76575-54.2014.8.21.7000;  Passo
Fundo; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Ícaro
Carvalho  de  Bem  Osório;  Julg.  10/04/2014;
DJERS 17/04/2014). Grifos nossos.

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  QUALIFICADO
CONSUMADO.  PRELIMINAR  SUSCITADA  PELA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. NULIDADE
DA  SENTENÇA.  VIOLAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA
CORRELAÇÃO.  INOCORRÊNCIA.  REJEITADA.
MÉRITO.  RECONHECIMENTO  DA  DESISTÊNCIA
VOLUNTÁRIA  E  DA  TENTATIVA.
IMPOSSIBILIDADE. I.  Inviável  é  a nulidade da
sentença porquanto o princípio da correlação foi
devidamente  respeitado,  estando  esta
devidamente fundamentada. II. Na desistência
voluntária  (bem como  no  arrependimento
eficaz), o agente, após o início da execução
do delito, ou a interrompe voluntariamente
ou, exaurindo-a, impede a consumação do
crime, também voluntariamente, gerando a
denominada  tentativa  abandonada. III.
Conforme precedentes do Supremo Tribunal
Federal, no roubo a consumação independe
da  posse  mansa  e  pacífica  dos  bens
subtraídos,  bastando  a  retirada  da  esfera
de disponibilidade da vítima. V.V. […]. (TJMG;
APCR  1.0024.12.237043-0/001;  Rel.  Des.
Alexandre Victor de Carvalho; Julg. 28/01/2014;
DJEMG 03/02/2014). Grifos nossos.

Assim,  inviável  o  reconhecimento  dos  institutos  da
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desistência voluntária ou do arrependimento eficaz.

Os apelantes Rogério e Dialisson aduzem, ainda, que não
queriam participar do crime de assalto, mas sim do de furto, para tanto “foi
escolhido dia e  hora  de menor  presença de populares  nas imediações do
Banco e pensado o tempo necessário para realizar a subtração”, fls. 1383.

Não  é  verossímil  que  os  apelantes  tenham  escolhido
praticar  o  assalto  durante  a  madrugada  por  estarem preocupados  com a
presença de pessoas que pudessem vir a ser atingidas. O motivo da escolha
deste horário foi outro.

O  roubo  se  distingue  do  furto  pela  grave  ameaça  ou
violência  à  pessoa.  No  caso  dos  autos,  há  comprovação  de  restrição  à
liberdade de vítimas e emprego de arma de fogo para a prática delituosa, o
que torna inviável a desclassificação pretendida.

Neste sentido:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  MAJORADO
PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACÃO)
E  COM  RESTRIÇÃO  DA  LIBERDADE  DA
VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE
ROUBO  PARA  O  DE  FURTO  SIMPLES.
IMPOSSIBILIDADE.  Grave  ameaça
comprovada  pelas  provas  dos  autos,  em
especial  pela  palavra  firme  da  vítima,
corroborada  pela  confissão  do  acusado.
Redução  da  fração  relativa  às  causas  de
aumento da pena. Possibilidade. Precedentes do
STJ pena. Honorários advocatícios ao defensor
dativo.  Fixação.  Recurso  parcialmente  provido.
(TJMG;  APCR  1.0143.07.015984-1/001;  Rel.
Des.  Flávio  Leite;  Julg.  23/09/2014;  DJEMG
03/10/2014). Grifos nossos.

APELAÇÃO CRIMINAL.  Roubo circunstanciado
pelo emprego de arma de fogo, concurso de
agentes  e  restrição  da  liberdade  das
vítimas (art.  157,  §  2º,  incs.  I,  II  e  V,  do
Código Penal). Sentença condenatória. Recurso
de um dos denunciados. Autoria e materialidade
evidenciadas.  Depoimentos  extrajudiciais
confirmados pelos demais elementos constantes
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nos  autos.  Absolvição  inviável.  Pedido  de
desclassificação para o crime de furto (art.
155  do  Código  Penal).  Inacolhimento.
Grave ameaça empregada pelos autores da
infração  penal  sobejamente  demonstrada
nos  autos. […]  Recurso  conhecido  e
parcialmente provido. (TJSC; ACR 2014.037317-
1; Caçador; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des.
Rodrigo  Collaço;  Julg.  26/09/2014;  DJSC
02/10/2014; Pág. 462). Grifos nossos.

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  CONTRA  O
PATRIMÔNIO. Roubo majorado pelo concurso de
agentes, pelo emprego de arma e pela restrição
à liberdade das vítimas (art. 157, § 2º, I, II, e V,
do  CP).  Sentença  condenatória.  Irresignação
defensiva.  Recurso  de  um  dos  acusados
(Wellington  de  Oliveira  Fernandes).  Absolvição
por falta de provas da autoria. Impossibilidade.
Reconhecimento  fotográfico  do  acusado,  em
juízo, por todas as vítimas do delito. Validade.
Depoimentos dos ofendidos, de relevante valor
probatório, sob o crivo do contraditório, firmes e
coerentes a indicar a participação do acusado na
empreitada  criminosa.  Elementos  de  prova
suficientes à manutenção do édito condenatório.
Pretensa desclassificação para o crime de
furto.  Inviabilidade.  Delito  cometido
mediante grave ameaça à pessoa. Emprego
de arma de fogo, ataque com chicote e com
cabo de vassoura. Laudo pericial atestando
as lesões. Declarações seguras das vítimas
confirmando  a  ocorrência  das  agressões
pretéritas às subtrações. Crimes de roubo
perfeitamente  caracterizados.  Recurso
conhecido  e  desprovido.  (TJSC;  ACR
2013.088879-6;  Mafra;  Terceira  Câmara
Criminal;  Rel.  Des.  Leopoldo  Augusto
Brüggemann;  Julg.  19/09/2014;  DJSC
26/09/2014; Pág. 265). Grifos nossos.

Portanto, provada a grave ameaça, elementar do crime de
roubo, não é possível a desclassificação para furto.
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Já  o  apelante  Ricardo  Miranda  Silva  (“Ricardo  ladrão”)
alega que sua prisão se deu em razão de pequena quantidade de cocaína
encontrada em poder de um outro rapaz que mora perto de sua residência, a
qual seria para consumo pessoal dos dois.

Verifica-se  nos  autos  que  o  mesmo  não  foi  preso  em
flagrante, mas sim foi preso por força de mandado de prisão expedido pelo
Juiz de Direito plantonista que se encontra às fls. 77 destes autos, o qual se
originou  nos  autos  do  pedido  de  prisão  preventiva  que  se  encontra  em
apenso, processo n.º 068.2012.000270-1, iniciado com pedido fundamentado
do  Delegado  de  Polícia  Civil,  seguido  de  intervenção  do  representante
ministerial e decisão judicial.

A fundamentação que norteou o mandado de prisão foi o
assalto à Cooperativa de Crédito, nada havendo que se falar em apreensão de
entorpecente.

Alega, ainda, o apelante que seu nome não foi citado em
momento  algum  por  nenhuma  pessoa  nesse  processo,  tendo  aparecido
somente  quando  policiais  da  divisão  especializada  em roubos  e  furtos  de
Campina Grande chegaram na cidade de Sumé (fls. 1386).

Não  é  incomum  que  nenhuma  das  testemunhas  e/ou
declarantes tenha declinado o nome do apelante Ricardo. 

Trata-se de crime de roubo cometido de madrugada, sendo
perfeitamente possível que tal ocorra.

Ora,  os  dois  reféns  cujos  depoimentos  foram  acima
transcritos, obviamente reconheceram os três acusados que restringiram suas
liberdades  e  o  nome  do  apelante  Ricardo  veio  à  tona  a  partir  das
investigações policiais que já vinham sendo efetuadas, sendo corroborada sua
participação pelo menor envolvido no delito.

Neste  sentido  são os  depoimentos  dos policiais  civis  da
Delegacia de Roubos e Furtos da Capital, consoante mídia que se encontra às
fls. 779, Vol. II.

Francistone Tomaz afirmou que já conhecia Ricardo, Sérgio
e  José  Alexandrino  de  outras  prisões;  que,  quando  soube  da  prisão,  se
deslocaram até a cidade de Sumé para levar mais subsídios para a polícia de
lá; que soube que eles praticaram um arrombamento na loja de crédito e
houve a prisão; que a delegacia de roubos e furtos tem competência de João
Pessoa a Patos para auxiliar todos os delitos de roubos e furtos ocorridos; que
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Ricardo, Sérgio e José Alexandrino fazem parte de uma quadrilha armada
com o  fim  de  praticar  roubos  em bancos;  que  conheceu  Zeca  e  Rogério
apenas no dia dos fatos;  que a polícia  civil  já vinha investigando Ricardo
sobre tráfico de droga e explosões a banco; que sabe que Ricardo foi preso
depois de mencionado seu nome por seus parceiros; que presenciou quando
Dialisson afirmou sobre a participação de Ricardo, que teria sido quem foi
levantar o serviço antes do assalto e também participou no dia do crime,
arrombando o banco. 

Carlos  Augusto  afirmou  que  conhece  Ricardo  e  José
Alexandrino; que sabe que eles tem envolvimento com saidinhas de banco e
estouro a caixa eletrônico; que é encarregado de investigar as explosões a
agências  bancárias;  que  tomou  conhecimento  do  assalto  de  Prata  e  se
deslocou  até  a  cidade  de  Sumé;  que  tomou  conhecimento  que  estavam
presos Dialisson, Rogério e um menor, por conta de um roubo ao Credipajeú;
que  sabe  que  Ricardo  e  José  Alexandrino  fazem parte  de  uma quadrilha
especializada em explosões a banco; que conheceu Rogério e Dialisson só
naquele dia, nada sabendo dizer sobre os mesmos; não sabe se eles vinham
sendo  investigados  antes  por  outra  equipe  que  não  a  sua;  que  prestou
informações ao delegado a respeito de Alexandrino e Ricardo; que fazia uns
dois anos que os dois haviam sido presos por saidinha de banco e estouro a
caixas;  que trabalha na polícia  civil  na  equipe que investiga  saidinhas de
banco,  qualquer  evento  estouro  de  banco  é  investigado;  que o  nome de
Ricardo  foi  mencionado  por  outros  correus;  que  conhece  Lira  Júnior
pessoalmente, pois ele já foi na delegacia anteriormente; ele já foi preso por
outra equipe anteriormente; que não se recorda de ter sido testemunha em
outros processos dele; que havia uma investigação anterior em relação a Lira
Júnior e Ricardo; que os três que foram presos em flagrante mencionaram o
nome de Lira Júnior, em conversa informal ao depoente.

No mesmo norte foi o depoimento do menor Yuri Matias
Honório, envolvido no delito, quando ouvido perante a Promotora de Justiça
na  presença  de  sua  genitora  e  da  Advogada  Giselle  Padilha  Cadé,  fls.
946/948, Vol. III:

“[…]  Que posteriormente,  por  volta  das  17:00
horas, chegou o individuo Zeca e um rapaz no
veículo da marca PRISMA, cor preta; Que ambos
chamaram  o  declarante  e  o  convidaram  para
irem a cidade de Patos para "ver como ganhar
dinheiro"; Que quando Zeca chegou na casa do
declarante estava dirigindo um veículo da mara
Gol  de cor vermelha, ocasião em que o rapaz
que estava dirigindo o PRISMA, de nome MAGO
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LUCIANO,  convidou  o  depoente  para
acompanhá-lo em seu carro, enquanto ZECA foi
dirigindo  sozinho;  que  Zeca  ia  em  alta
velocidade,  razão  pela  qual  não  tiveram  mais
contato com ele; Que ao chegarem na cidade de
Patos,  o  declarante  ligou  do  seu  celular  para
Zeca,  alegando  que  estavam  em  frente  ao
HOSPITAL  REGIONAL  DE  PATOS;  Que  quando
Zeca  retornou,  já  dirigindo  um  automóvel
HONDA CIVIC, já estava com mais duas pessoas
dentro do veículo, de nome DENTINHO e JUNIOR
LIRA; Que das pessoas citadas o declarante só
conhecia Zeca; […]; JUNIOR LIRA saiu para ir
para  um  aniversário  na  residência  de  seus
familiares; Que após retornar chamou todos que
estavam  presentes  e  avisou  que  tinha  uma
“parada”  para  fazer;  que  JUNIOR LIRA  alegou
que RICARDO estava para chegar;  Que JUNIOR
LIRA  disse  que  iriam  assaltar  um  BANCO  na
cidade  de  PRATA;  Que  Júnior  Lira  perguntou
onde estava o de menor, tendo o declarante se
apresentado e Júnior Lira alegou que o mesmo
iria  no GOL vermelho junto com ZECA apenas
para observar; Que por volta da 22:30 JUNIOR
LIRA  recebeu  um  telefonema  e  avisou  que
RICARDO  mandou  todos  se  encontrarem  na
PRAÇA DO MEIO DO MUNDO; Que o declarante
foi  juntamente  com  Zeca  no  gol  vermelho,
enquanto  que  Júnior  Lira,  Dentinho  e  o  Mago
foram  no  veículo  Prisma;  Que  ao  se
aproximarem  da  praça  do  Meio  do  Mundo
localizaram  o  veículo  de  RICARDO,  um  gol
VERDE;  Que  Ricardo  já  estava  com mais  três
pessoas,  estando  duas  delas  com  um  capuz
cobrindo  todo  o  rosto;  Que  ao  chegarem  na
cidade  de  Prata,  pararam  os  veículos,
oportunidade em que um rapaz encapuzado veio
para o veículo gol, onde estavam o adolescente
e Zeca; que os veículos Prata e o Gol foram em
direção ao Banco,  tendo Júnior  Lira  e  o  Mago
ficado no Prisma, todavia não acompanharam os
outros  veículos;  que o  gordinho encapuzado e
Zeca estavam armados;  Que quando chegaram
em frente a agência do banco PAJEU, o gordinho
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rendeu duas pessoas que estavam parados em
uma esquina e as colocou dentro do veículo gol;
Que gordinho ficou apontando a arma para essas
duas pessoas; Que o veículo onde o declarante
estava ficou parado quase em frente ao banco,
enquanto  o  carro  Prata  ficou  estacionado  em
uma  esquina  próxima;  Que  quando
estacionaram o carro gol em frente ao Banco a
agência já estava aberta; Que Ricardo e os dois
elementos  encapuzados  já  estavam  dentro  da
agência; Que Ricardo tirou de dentro da agência
foi um cofre e colocaram dentro do gol prata;
[…]; Que ao retornarem para o local  de início
não encontraram mais o JÚNIOR LIRA, tendo em
vista que este já tinha ido embora; Que Ricardo,
o gordinho e um magro foram dirigindo em alta
velocidade; Que Zeca, ao avistar uma viatura da
polícia,  desligou  os  faróis;  Que  depois  que  a
viatura  foi  embora  e!e  declarante,  juntamente
com  Zeca  e  o  moreno  foram  dormir  em  um
motel,  em  uma  cidade  que  o  declarante  não
sabe  o  nome;  Que  o  moreno  pegou  dois
revólveres e colocou na mochila do declarante;
Que volta das 6:00 horas da manha saíram do
Motel; Que quando estavam na pista tinha uma
viatura da polícia parada, oportunidade em que
mandou o carro em que estavam parar; Que os
policiais  revistaram  o  veículo  gol  vermelho,
tendo encontrado as  duas armas;  Que após a
apreensão  do  declarante  e  do  outro  dois,  os
policiais encontraram o gol prata dentro de um
matagal; Que dentro do gol encontraram apenas
o  cofre;  Que  Ricardo  e  os  outros  já  tinham
fugido; […]”

Destarte, a negativa de autoria do réu não convenceu e
restou isolada nos autos, não prevalecendo, portanto, quando confrontada
com a robusta prova acusatória.

Quanto  ao  crime de  corrupção  de  menores,  os  três
apelantes pugnam pela absolvição, sob a alegação de que o menor envolvido
no delito  seria  recalcitrante na prática de ilícitos,  logo, não poderia haver
corrupção e que houve o erro sobre elemento do tipo, pois o mesmo não se
apresentava como menor, mas sim como agente capaz de estar presente nas
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situações que lhes fossem solicitadas.

Mas, por se tratar de crime formal, prescinde-se de prova
da efetiva e posterior corrupção do menor para sua caracterização, sendo
suficiente a prova da participação do inimputável  em prática  delituosa na
companhia de maior de 18 anos. Neste sentido:

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  FURTO
QUALIFICADO  TENTADO  E  CORRUPÇÃO  DE
MENORES.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  CONJUNTO  PROBATÓRIO
ROBUSTO E COESO.  PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
POR  INSUFICIÊNCIA  PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE CORRUPÇÃO DE
MENORES.  CRIME  FORMAL.
PRESCINDIBILIDADE  DE  DEMONSTRAÇÃO  DA
EFETIVA  CORRUPÇÃO  DO  ADOLESCENTE.
ATENUANTE  DA  MENORIDADE  RELATIVA.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
INVIABILIDADE.  SÚMULA Nº 231/STJ.  PEDIDO
RECURSAL  NÃO  ACOLHIDO.  SENTENÇA
CONFIRMADA.  1.  Devidamente  demonstradas
pelo farto conjunto probatório juntado aos autos
a materialidade e a autoria dos crimes de furto
qualificado  tentado  e  corrupção  de  menores
imputados à recorrente, incabível o acolhimento
do  pedido  de  absolvição  por  insuficiência  de
provas. 2. O crime de corrupção de menores,
por ser delito formal e de perigo abstrato
ou  presumido,  prescinde  de  prova  da
efetiva  corrupção  do  menor,  sendo
suficiente  a  comprovação  da  contribuição
do adolescente na empreitada criminosa. 3.
[…].  4.  Apelação  conhecida  e  não  provida.
(TJDF;  Rec  2012.03.1.023457-9;  Ac.  824.749;
Terceira  Turma  Criminal;  Rel.  Des.  Humberto
Adjuto Ulhôa; DJDFTE 15/10/2014; Pág. 225).
Grifos nossos.

APELAÇÃO  CRIME.  ROUBO  MAJORADO  E
CORRUPÇÃO  DE  MENORES.  1.  Pleito  de
reconhecimento  da tentativa  quanto  ao  roubo.
Alegação de inocorrência de inversão da posse
da  Res.  Não  acolhimento.  Desnecessidade  de
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inversão da posse para consumação do delito.
Precedentes  jurisprudenciais.  2.  Menor
importância da participação do réu joel paulos.
Inviabilidade  do  pleito.  Provas  seguras  que
confirmam  ter  o  réu  praticado  conduta
imprescindível para a consumação do delito. 3.
Pretensão absolutória quanto à condenação
pela  prática  do  crime  de  corrupção  de
menores. Improcedência. Crime formal que
prescinde  de  comprovação  da  efetiva
corrupção  do  adolescente. 4.  […]  Recurso
conhecido e desprovido. (TJPR; ApCr 1182264-
9;  Marmeleiro;  Quarta  Câmara  Criminal;  Relª
Desª  Lidia  Maejima;  DJPR  24/09/2014;  Pág.
344). Grifos nossos.

PENAL.  ROUBOS  MAJORADOS.  MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS
DA  AUTORIA.  PALAVRA  DA  VÍTIMA  ALIADA  À
PRISÃO EM POSSE DA RES. INAPLICABILIDADE
DO  IN  DUBIO  PRO  REO.  DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE.
GRAVE AMEAÇA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
MAJORANTE.  PRESCINDIBILIDADE  DO  LAUDO
PERICIAL. APLICAÇÃO DAS PENAS. CONCURSO
DE  CRIMES.  CONTINUIDADE  DELITIVA.  NÃO-
RECONHECIMENTO.  CONCURSO  MATERIAL
MANTIDO. RECURSO MINISTERIAL. CORRUPÇÃO
DE  MENOR.  CRIME  FORMAL.  DELITO
CARACTERIZADO.  CONDENAÇÃO.
NECESSIDADE.  1.  […].  4.  Restando
evidenciada a coautoria do adolescente na
prática  dos  crimes,  é  de  se  afastar  a
absolvição  do  imputável  pelo  delito
previsto no art. 244-B do ECA, que, por se
tratar de crime formal,  dispensa prova da
efetiva  corrupção  do  menor  para  sua
configuração.  (TJMG;  APCR
1.0123.13.003912-6/001; Rel. Des. Júlio Cezar
Guttierrez;  Julg.  10/09/2014;  DJEMG
16/09/2014). Grifos nossos.

APELAÇÃO.  CRIMES  DE  ROUBO  DUPLAMENTE
MAJORADO  E  DE  CORRUPÇÃO  DE  MENORES.
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PRELIMINAR. 1. […]. 5. O crime de corrupção
de menores (artigo 244-B, do Estatuto da
Criança  e  do  Adolescente)  é  de  natureza
formal,  pelo  que  para  a  sua  consumação
basta  que  o  agente  imputável  pratique  a
infração  penal  com  o  adolescente  ou  o
induza  a  praticá-la,  mostrando-se
desnecessária a prova da efetiva corrupção
do  menor  com  a  conduta.  Delito
configurado  na  espécie.  6.  Concurso  de
agentes  e  uso  de  arma de  fogo  comprovados
pelos  relatos  das  vítimas.  7.  Caracterizado  o
concurso formal entre os crimes de roubo e de
corrupção de menores. 8. Regime inicial fechado
que  se  impõe,  ante  o  maior  grau  de
culpabilidade da ação. 9. Recurso defensivo não
provido  e  recurso  ministerial  acolhido.  (TJSP;
APL 0002118-85.2012.8.26.0144; Ac. 7816645;
Mogi-Mirim; Nona Câmara de Direito  Criminal;
Rel.  Des.  Laerte  Marrone;  Julg.  28/08/2014;
DJESP 12/09/2014). Grifos nossos.

Assim, quanto aos apelantes Rogério dos Santos Negreiro,
Dialisson Tadeu Vieira (“Zeca”) e Ricardo Miranda Silva (“Ricardo Ladrão”), a
condenação deve ser mantida em todos os seus termos.

1.4 Pedidos subsidiários. Redução da pena privativa
de liberdade. 

Por fim, os três apelantes pugnaram alternativamente pela
diminuição das penas que lhes foram impostas.

Em  suas  razões  recursais,  discorrem  sobre  as
circunstâncias judiciais do art. 59, CP, tendo-as todas como favoráveis a cada
um deles e pugnando pela aplicação da pena mínima.

Mas, o que se verifica é que agiu com acerto a Magistrada
de primeiro grau quando fixou a pena de cada um dos réus para cada um dos
crimes cometidos.

Para o apelante Dialisson (“Zeca”), pelo crime de roubo, a
pena foi fixada da seguinte maneira:

Apelação Criminal 0000273-62.2012.815.0681                                                                 33



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

“Analisadas as diretrizes do art.  59 do Código
Penal,  observo  que  a  culpabilidade  foi
reprovável,  em virtude  do  modo  consciente  e
premeditado de agir  do réu.  Será considerado
como possuidor de bons antecedentes, uma vez
que  a  condenação  constante  na  certidão  de
antecedentes  criminais  de fls.  1193-1195 será
valorada  na  2ª  fase.  Poucos  elementos  foram
coletados  a  respeito  de  sua  conduta  social  e
personalidade, razão pela qual deixo de valorá-
las. O motivo do delito se constituiu no desejo
de obtenção de lucro fácil,  o qual já é punido
pela  própria  tipicidade  do  delito.  As
circunstâncias revelam que o réu agiu durante a
madrugada,  momento  em que  a  vigilância  da
Cidade do interior diminui sobremaneira, o que
deve  ser  valorado  em  seu  desfavor.  As
consequências da conduta delitiva são graves, já
que  as  vítimas  sofreram  agressões  físicas  e
psicológicas,  pois,  além  de  uma  delas  levar
tapas e pontapés, ambas foram ameaçadas de
morte. As vítimas, com seu comportamento, não
concorreram para a ocorrência do crime.
Assim, a vista dessas circunstancias analisadas
individualmente, fixo a pena-base em 7 (sete)
anos  de  reclusão  e  120  (cento  e  vinte)  dias-
multa.”

A pena em abstrato varia de 04 (quatro) a 10 (dez) anos.
A Magistrada de 1º grau considerou como vetores negativos a culpabilidade,
circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima, sendo
acertada a fixação da pena base em 07 (sete) anos de reclusão.

Quanto ao crime de corrupção de menores:

“Analisadas as diretrizes do art.  59 do Código
Penal, observo que sua culpabilidade não foge a
normalidade  no  crime  em  questão.  Será
considerado  como  possuidor  de  bons
antecedentes,  uma  vez  que  a  condenação
constante na certidão de antecedentes criminais
de fls. 1193-1195 será valorada na 2ª fase. No
caderno processual não há dados que permitam
a  verificação  de  sua  personalidade  e  sua
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conduta social. Os motivos, as circunstâncias e
as  consequências  do  crime  são  comuns  à
espécie  delitiva.  A  vítima,  com  o  seu
comportamento,  não  contribuiu  para  os  fatos.
Assim, a vista dessas circunstancias analisadas
individualmente, fixo a pena-base em 01 (um)
ano e 4 (quatro) meses de reclusão”.

A pena em abstrato varia de 01 (um) a 04 (quatro) anos.
Como foi desfavorável ao réu o comportamento da vítima, a pena base foi
corretamente fixada pouco acima do mínimo legalmente previsto. 

Para o apelante Rogério, quanto ao crime de roubo, a pena
base foi fixada da seguinte maneira:

“Analisadas as  diretrizes  do  art.  59 do Código
Penal,  observo  que  a  culpabilidade  foi
reprovável,  em  virtude  do  modo  consciente  e
premeditado  de  agir  do  réu.  Apesar  de  haver
ações registradas em seu nome, é possuidor de
bons  antecedentes  (fls.  1190-1192).  Poucos
elementos  foram  coletados  a  respeito  de  sua
conduta social e personalidade, razão pela qual
deixo  de  valorá-las.  O  motivo  do  delito  se
constituiu no desejo de obtenção de lucro fácil, o
qual já é punido pela própria tipicidade do delito.
As  circunstâncias  revelam  que  o  réu  agiu
durante  a  madrugada,  momento  em  que  a
vigilância  da  Cidade  do  interior  diminui
sobremaneira, o que deve ser valorado em seu
desfavor.  As consequências da conduta delitiva
são  graves,  já  que  as  vítimas  sofreram
agressões físicas  e  psicológicas,  pois,  além de
uma delas levar tapas e pontapés, ambas foram
ameaçadas  de  morte.  As  vítimas,  com  seu
comportamento,  não  concorreram  para  a
ocorrência do crime.
Assim, a vista dessas circunstâncias analisadas
individualmente, fixo a pena-base em 7 (sete)
anos  de  reclusão  e  120  (cento  e  vinte)  dias-
multa”.

A pena em abstrato varia de 04 (quatro) a 10 (dez) anos.
A Magistrada de 1º grau considerou como vetores negativos a culpabilidade,
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circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima, sendo
acertada a fixação da pena base em 07 (sete) anos de reclusão.

Quanto à corrupção de menores:

“Analisadas as  diretrizes  do art.  59 do Código
Penal, observo que sua culpabilidade não foge à
normalidade  no  crime  em questão.  Apesar  de
haver  ações  registradas  em  seu  nome,  é
possuidor  de  bons  antecedentes  (fls.  1190-
1192). No caderno processual não há dados que
permitam a verificação de sua personalidade e
sua  conduta  social.  Os  motivos,  as
circunstâncias e as consequências do crime são
comuns à espécie delitiva. A vítima, com o seu
comportamento, não contribuiu para os fatos.
Assim, a vista dessas circunstâncias analisadas
individualmente, fixo a pena-base em 01 (um)
ano e 4 (quatro) meses de reclusão, que torno
definitiva  diante  da  ausência  de  causas
modificativas (atenuantes/agravantes; causas de
diminuição/aumento)”.

A pena em abstrato varia de 01 (um) a 04 (quatro) anos.
Como foi desfavorável ao réu o comportamento da vítima, a pena base foi
corretamente fixada pouco acima do mínimo legalmente previsto. 

Quanto ao apelante Ricardo, para o crime de roubo, a pena
base foi fixada da seguinte maneira:

“Analisadas as  diretrizes  do art.  59 do Código
Penal,  observo  que  a  culpabilidade  foi
reprovável,  em  virtude  do  modo  consciente  e
premeditado  de  agir  do  réu.  É  possuidor  de
maus antecedentes, uma vez que a certidão de
antecedentes criminais de fls. 1185-1189 noticia
a  existência  de  condenação  penal  anterior
transitada em julgado nos autos do processo n°
001.2008,013.079-0,  que  não  configura
reincidência. Poucos elementos foram coletados
a  respeito  de  sua  conduta  social  e
personalidade, razão pela qual deixo de valorá-
las. O motivo do delito se constituiu no desejo
de obtenção de lucro fácil,  o qual já é punido
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pela  própria  tipicidade  do  delito.  As
circunstâncias revelam que o réu agiu durante a
madrugada,  momento  em que  a  vigilância  da
Cidade do interior diminui sobremaneira, o que
deve  ser  valorado  em  seu  desfavor.  As
consequências da conduta delitiva são graves, já
que  as  vítimas  sofreram  agressões  físicas  e
psicológicas,  pois,  além  de  uma  delas  levar
tapas e pontapés, ambas foram ameaçadas de
morte. As vítimas, com seu comportamento, não
concorreram para a ocorrência do crime.
Assim, a vista dessas circunstâncias analisadas
individualmente, fixo a pena-base em 7 (sete)
anos e 9 (nove) meses de reclusão e 150 (cento
e cinquenta) dias-multa”

A pena em abstrato varia de 04 (quatro) a 10 (dez) anos.
A Magistrada de 1º grau considerou como vetores negativos a culpabilidade,
os antecedentes, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento
da vítima, sendo acertada a fixação da pena base em 07 (sete) anos e 09
(nove) meses de reclusão.

Para a corrupção de menores:

“Analisadas as diretrizes do art.  59 do Código
Penal, observo que sua culpabilidade não foge à
normalidade no crime em questão. É possuidor
de maus antecedentes, uma vez que a certidão
de  antecedentes  criminais  de  fls.  1185-1189
noticia  a  existência  de  condenação  penal
anterior  transitada  em  julgado  nos  autos  do
processo  n°  001.2008.013.079-0,  que  não
configura  reincidência.  No  caderno  processual
não há dados que permitam a verificação de sua
personalidade e sua conduta social. Os motivos,
as circunstâncias e as consequências do crime
são comuns à espécie delitiva. A vítima, com o
seu  comportamento,  não  contribuiu  para  os
fatos.  Assim,  a  vista  dessas  circunstâncias
analisadas  individualmente,  fixo  a  pena-base
em 01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão”.

A pena em abstrato varia de 01 (um) a 04 (quatro) anos.
Como  foi  desfavorável  ao  réu  seus  antecedentes  e  o  comportamento  da
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vítima,  a  pena  base  foi  corretamente  fixada  pouco  acima  do  mínimo
legalmente previsto. 

Logo, a pena base imposta a cada um dos apelantes foi
corretamente  fixada,  considerado  de  forma  individual,  para  cada  um dos
delitos cometidos, todos os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal.

Discorrem os apelantes, ainda, sobre a impossibilidade de
aplicação de mais de uma qualificadora do crime de roubo, pois houve apenas
uma única ação.

Mas, havendo previsão de cinco qualificadoras no art. 157,
§2º,  do Código Penal,  entende-se que o índice de aumento,  respeitado o
intervalo de 1/3 (um terço) à ½ (metade), deve levar em consideração o
número  de  qualificadoras,  além  das  peculiaridades  do  caso  concreto  que
possam demonstrar maior gravidade da conduta praticada.

Assim, deve-se aplicar a fração de 1/3 (um terço) quando
houver apenas 01 (uma) qualificadora; 3/8 (três oitavos) quando forem 02
(duas); 5/12 (cinco doze avos) se 03 (três); 11/24 (onze vinte e quatro avos)
se 04 (quatro) e o máximo, de ½ (metade), fica reservado aos casos em que
todas as 05 (cinco) qualificadoras estiverem presentes.

Além  disso,  num  crime  praticado,  por  exemplo,  com
utilização  de  armas  de  grosso  calibre,  grande  número  de  comparsas  ou
manutenção da vítima com restrição de sua liberdade por tempo excessivo,
cabe  elevação  das  reprimendas  em  patamares  superiores  aos  acima
elencados.

Uma  vez  que  o  quantum  de  aumento,  pelas  três
qualificadoras reconhecidas na sentença foi de 5/12 (cinco doze avos), nada
há a ser modificado.

Vejamos a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO
AUTORIA  E  MATERIALIDADE  DEMONSTRADAS
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
[…]  DOSIMETRIA ESCOLHA DA FRAÇÃO EM
FUNÇÃO DO NÚMERO DE QUALIFICADORAS
Necessidade:  O  número  de  qualificadoras,
mais  as  peculiaridades  de  cada  caso,
determinam  a  exasperação  das
reprimendas  acima  do  mínimo  legal,
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mostrando-se  suficiente  a  elevação  em
5/12 (cinco  doze avos),  já  que presentes
três  causas  de  aumento.  Recurso
parcialmente provido, somente para redução das
reprimendas.  (TJSP;  APL  0013515-
98.2013.8.26.0050;  Ac.  7859879;  São  Paulo;
Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. J.
Martins; Julg. 11/09/2014; DJESP 29/09/2014).
Grifos nossos.

RECURSO  DO  MINISTÉRIO.  Pretensão  à
condenação  do  réu  por  roubo  triplamente
qualificado. Concurso de agentes, emprego
de arma de fogo e  restrição  de liberdade
das  vítimas.  Possibilidade.  Reconhecimento
pelas  vítimas,  na  polícia,  por  fotografia.
Sentença  Reformada.  Pena  acima  do  mínimo
legal  em  razão  dos  maus  antecedentes.
Acréscimo de 5/12 pelas três majorantes.
Regime  Fechado.  Recurso  provido.  (TJSP;  APL
0003428-06.2006.8.26.0058;  Ac.  7617832;
Agudos; Quarta Câmara Criminal Extraordinária;
Rel.  Des.  César  Augusto  Andrade  de  Castro;
Julg.  05/06/2014;  DJESP  12/06/2014).  Grifos
nossos.

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO TRIPLAMENTE
QUALIFICADO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA
ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE,
POR  CONTA  DA  SÚMULA  Nº  231  DO  STJ.
ACRÉSCIMO  DE  5/12  (CINCO  DOZE  AVOS)
DIANTE  DO  CONCURSO  DE  CAUSAS  DE
AUMENTO. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA
O  INÍCIO  DE  SEU  CUMPRIMENTO.  RECURSO
NÃO PROVIDO. I. […] II. Conforme os termos do
artigo 157, §2º, do Código Penal, a pena deverá
aumentar  de  1/3  até  a  metade  quando  restar
caracterizada  a  incidência  de  uma  ou  mais
qualificadoras previstas nos seus incisos. Ocorre
que,  quando  há  concurso  de  causas  de
aumento de pena,  a fixação da pena será
proporcional  ao número de qualificadoras,
que  não  poderá  ultrapassar  o  patamar
máximo,  isto  é,  a  metade.  No  presente

Apelação Criminal 0000273-62.2012.815.0681                                                                 39



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

caso,  dá-se  a  concorrência  de  três
qualificadoras  (incisos  I,  II  e  V).  Diante
disso, eleva-se a pena em 5/12 (cinco doze
avos). III.  No  caso  de  condenação  a  pena
superior  a  04  (quatro)  anos,  mantém-se  a
fixação do regime semi-aberto para o início de
seu  cumprimento.  VI.  Recurso  CONHECIDO  e
NÃO PROVIDO. (TJDF; Rec 2012.03.1.021814-5;
Ac. 703.719; Terceira Turma Criminal; Rel. Des.
José Guilherme; DJDFTE 22/08/2013; Pág. 228).
Grifos nossos.

No mesmo sentido, já decidiu o STF:

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.
PENAL.  DOSIMETRIA  DA  PENA.  ROUBO
TRIPLAMENTE  QUALIFICADO.  FATOR  DE
AUMENTO.  REPRIMENDA  ADEQUADA  PARA  A
REPROVAÇÃO  E  PREVENÇÃO  DO  DELITO.
RECURSO IMPROVIDO. I. O juízo sentenciante
não incorreu em nenhuma ilegalidade, pois,
ao  fixar  o  fator  de  aumento  da  pena  em
5/12,  apontou  a  presença  de  três
majorantes,  quais  sejam,  concurso  de
agentes,  emprego  de  arma  de  fogo  e
restrição  da  liberdade  da  vítima.  II.  O
quantum  de  pena  fixado  pelo  magistrado
sentenciante  encontra-se  devidamente
motivado, além de mostrar-se proporcional
ao caso em apreço, sendo certo não se poder
utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo
de  reprovabilidade,  ponderando,  em  concreto,
qual  seria  a  pena adequada ao fato  pelo  qual
condenado o paciente” (HC 94.655/MT, Rel. Min.
Cármen  Lúcia).  III.  Recurso  improvido.  (STF;
HC-RO 116.008; SP; Segunda Turma; Rel. Min.
Ricardo  Lewandowski;  Julg.  27/06/2013;  DJE
01/07/2013; Pág. 42)

Alegam,  ainda,  que  a  qualificadora  da  restrição  da
liberdade das vítimas só se aplica quando a restrição “seja razoável e em
circunstâncias  que  extrapolem  a  grave  ameaça”.  Como  fundamento  da
alegação,  mencionaram jurisprudência  do  STJ,  datada  de  20/08/2001,  do
TRF-1ª  Região,  datada  de  18/05/1995  e  do  TRF-4ª  Região,  datada  de
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24/04/1996 (fls. 1392).

Mas, a majorante descrita no inciso V do § 2. º do art. 157
do Código Penal  resta  configurada quando a  vítima é mantida por  tempo
juridicamente relevante em poder do agente, o que restou confirmado nos
autos, pois as duas vítimas foram postas dentro do veículo antes do roubo,
aonde  permaneceram  até  depois  de  sua  consumação,  inclusive  foram
libertadas por seus algozes iniciais e refeitas de reféns por outros comparsas
que as fizeram entrar em veículo diverso do que estavam inicialmente, só
vindo a ser liberadas, de vez, mais adiante.

Logo, a condenação dos apelantes deve ser mantida em
todos os seus termos.

2. DO RECURSO DE JOSÉ ALEXANDRINO DE LIRA JÚNIOR

2.1 Juízo de Admissibilidade

O recurso é tempestivo e adequado, eis que interposto em
16/10/2013 (fls. 1.324, Vol. IV), antes mesmo da intimação do acusado, que
ocorreu em 22/10/2013, fls. 1.330. Além de não depender de preparo, por se
tratar de ação penal pública, em observância à Súmula n° 24 do TJPB, razão
por que conheço do apelo.

2.2 Condenação em Primeiro Grau

Como  relatado,  José  Alexandrino  de  Lira  Júnior  foi
absolvido do delito de associação criminosa, mas condenado nas penas do
art. 157, § 2°, I, II e V, do CP c/c art. 244-B da Lei n° 8.069/90.

Para  crime  de  roubo,  após  a  análise  individual  das
circunstâncias judiciais, a pena base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão
e  120  (cento  e  vinte)  dias-multa.  Não  concorreram  circunstâncias
atenuantes/agravantes. Sem presentes causas de diminuição. Por sua vez,
concorrendo três causas de aumento, previstas no art. 157, § 2°, I, II e V, do
CP,  a  pena  foi  elevada  em  5/12  (cinco  doze  avos),  já  que,  além  da
triplicidade,  a  Magistrada  considerou  que  o  grau  de  censurabilidade  da
conduta superou o ordinário, pois, além de terem sido muitos os envolvidos
no crime (06 no total), houve uso de várias armas de fogo (03) e restrição à
liberdade das  vítimas,  que,  inclusive,  foram deixadas em local  distante  e
ermo, merecendo maior repreensão.
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Ficou,  assim,  a  pena  dosada  em 09  (nove)  anos  e  11
(onze)  meses  de  reclusão  e  170  (cento  e  setenta)  dias-multa,  tornada
definitiva, diante da ausência de outras causas modificativas.

Para  o  crime de corrupção de menores,  à  vista  das
circunstâncias judiciais analisadas individualmente, fixou-se a pena-base em
01 (um) ano e 04 (quatro)  meses de reclusão,  que foi  tornada definitiva
diante da ausência de causas modificativas (atenuantes/agravantes; causas
de diminuição/aumento).

Sendo  aplicável  ao  caso  a  regra  prevista  do  concurso
material, ficou o réu definitivamente condenado a uma pena de 11 (onze)
anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 170
(cento e setenta) dias-multa.

2.3  Mérito.  Pedido  absolutório.  Pedido
desclassificatório de roubo para furto

O  apelante  José  Alexandrino  de  Lira  Júnior  nega  sua
participação no roubo, aduzindo que as únicas provas que depõe contra si
provém dos  policiais  civis  da  Delegacia  de  Roubos  e  Furtos  de  Campina
Grande e do menor.

Como já dito quando da análise do recurso apelatório de
Ricardo, não é inverossímil que nenhuma das testemunhas e/ou declarantes
tenha declinado o nome do apelante José Alexandrino. 

Trata-se de crime de roubo cometido de madrugada, sendo
perfeitamente possível que tal ocorra.

Ora,  os  dois  reféns  cujos  depoimentos  foram  acima
transcritos, obviamente reconheceram os três acusados que restringiram suas
liberdades e o nome do apelante José Alexandrino veio à tona a partir das
investigações policiais que já vinham sendo efetuadas, sendo corroborada sua
participação pelo menor envolvido no delito.

Neste  sentido  são os  depoimentos  dos policiais  civis  da
Delegacia de Roubos e Furtos da Capital, consoante mídia que se encontra às
fls. 779, Vol. II.

Francistone Tomaz afirmou que já conhecia Ricardo, Sérgio
e  José  Alexandrino  de  outras  prisões;  que,  quando  soube  da  prisão,  se
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deslocaram até a cidade de Sumé para levar mais subsídios para a polícia de
lá; que soube que eles praticaram um arrombamento na loja de crédito e
houve a prisão; que a delegacia de roubos e furtos tem competência de João
Pessoa a Patos para auxiliar todos os delitos de roubos e furtos ocorridos; que
Ricardo, Sérgio e José Alexandrino e fazem parte de uma quadrilha armada
com o  fim de  praticar  roubos  em bancos;  que  conheceu  Zeca  e  Rogério
apenas  no  dia  dos  fatos.  Às  perguntas  formuladas  pela  defesa  de  José
Alexandrino, respondeu que prendeu Júnior Lira em 2008; que nunca teve
nenhum problema pessoal contra ele; que já foi arrolado como testemunha
da acusação em um ou dois processos anteriormente.

Carlos  Augusto  afirmou  que  conhece  Ricardo  e  José
Alexandrino; que sabe que eles tem envolvimento com saidinhas de banco e
estouro a caixa eletrônico; que é encarregado de investigar as explosões a
agências  bancárias;  que  tomou  conhecimento  do  assalto  de  Prata  e  se
deslocou  até  a  cidade  de  Sumé;  que  tomou  conhecimento  que  estavam
presos Dialisson, Rogério e um menor, por conta de um roubo ao Credipajeú;
que  sabe  que  Ricardo  e  José  Alexandrino  fazem parte  de  uma quadrilha
especializada  em  explosões  a  banco;  […];  que  prestou  informações  ao
delegado a respeito de Alexandrino e Ricardo; que fazia uns dois anos que os
dois  haviam sido  presos  por  saidinha  de  banco  e  estouro  a  caixas;  que
trabalha na polícia civil na equipe que investiga saidinhas de banco, qualquer
evento  estouro  de  banco  é  investigado;  que  o  nome  de  Ricardo  foi
mencionado por outros correus; que conhece Lira Júnior pessoalmente, pois
ele  já  foi  na  delegacia  anteriormente;  ele  já  foi  preso  por  outra  equipe
anteriormente;  que  não  se  recorda  de  ter  sido  testemunha  em  outros
processos dele; que havia uma investigação anterior em relação a Lira Júnior
e Ricardo; que os três que foram presos em flagrante mencionaram o nome
de Lira Júnior, em conversa informal ao depoente.

O menor Yuri Matias Honório, ouvido perante a Promotora
de Justiça na presença de sua genitora e da Advogada Giselle Padilha Cadé,
fls. 946/948, Vol. III, após narrar que foi de sua casa (em Campina Grande)
para Patos no Prisma dirigido por “Mago Luciano”, tendo se distanciado do gol
vermelho dirigido por “Zeca” (Dialisson), que ia em alta velocidade, narrou:

“[…]  Que ao chegarem na  cidade  de  Patos,  o
declarante  ligou  do  seu  celular  para  Zeca,
alegando que estavam em frente ao HOSPITAL
REGIONAL  DE  PATOS;  Que  quando  Zeca
retornou,  já  dirigindo  um  automóvel  HONDA
CIVIC, já estava com mais duas pessoas dentro
do veículo, de nome DENTINHO e JUNIOR LIRA;
Que  das  pessoas  citadas  o  declarante  só
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conhecia  Zeca;  […]; JUNIOR LIRA saiu para  ir
para  um  aniversário  na  residência  de  seus
familiares; Que após retornar chamou todos que
estavam  presentes  e  avisou  que  tinha  uma
“parada”  para  fazer;  que  JUNIOR LIRA alegou
que RICARDO estava para chegar;  Que JUNIOR
LIRA  disse  que  iriam  assaltar  um  BANCO  na
cidade  de  PRATA;  Que  Júnior  Lira  perguntou
onde estava o de menor, tendo o declarante se
apresentado e Júnior Lira alegou que o mesmo
iria  no GOL vermelho junto com ZECA apenas
para observar; Que por volta da 22:30 JUNIOR
LIRA  recebeu  um  telefonema  e  avisou  que
RICARDO  mandou  todos  se  encontrarem  na
PRAÇA DO MEIO DO MUNDO; Que o declarante
foi  juntamente  com  Zeca  no  gol  vermelho,
enquanto  que  Júnior  Lira,  Dentinho  e  o  Mago
foram no veículo Prisma; […]; Que ao chegarem
na  cidade  de  Prata,  pararam  os  veículos,
oportunidade em que um rapaz encapuzado veio
para o veículo gol, onde estavam o adolescente
e Zeca; que os veículos Prata e o Gol foram em
direção ao Banco,  tendo Júnior  Lira  e  o Mago
ficado no Prisma, todavia não acompanharam os
outros veículos; […];  Que ao retornarem para o
local de início não encontraram mais o JÚNIOR
LIRA,  tendo  em  vista  que  este  já  tinha  ido
embora; […]”

Ademais, como muito bem posto nas alegações finais do
Ministério Público, fls. 950/956, na véspera e na data do crime, os réus se
telefonaram reiteradamente, demonstrando os locais por onde passaram e a
existência dos nomes uns dos outros nas agendas dos aparelhos celulares.

Em relação a Lira Júnior, vê-se que este telefonou, a partir
de telefone registrado em nome de sua mãe, para Dialisson:

“2) Do aparelho n° 02 - Nokia 1661-2, com um
cartão:
2.a)  Cartão  SIM:  da  OI  895531  5129  9058
67283 (FONE: 83-8848.4355)
- Constam na agenda os seguintes números:
*  JUNIO:  (83)  8709.7426 (telefone  registrado
em nome de Inácia Nunes Costa Lira, mãe do

Apelação Criminal 0000273-62.2012.815.0681                                                                 44



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

denunciado José Alexandrino, conforme quebra
de dados fornecida pela OI);
* MEU NÚMERO ZEC: 8848.4355;
*MAGO J: (083). 8839.0947 (telefone registrado
em nome de Sérgio Barros de Morais, acusado
nestes autos, segundo quebra de dados da OI);
- Embora o telefone estivesse com data e hora
desprogramados,  aparecem  nos  registros  de
chamadas recebidas e realizadas recentemente
o telefone indicado na agenda como MAGO J;
-  Este  telefone,  que supostamente  pertence  a
DIALISSON,  na  véspera  e  na  data  do  crime
recebeu  vários  telefonemas  dos  números
8604.4256  (registrado  em  nome  de  Inácia
Nunes Costa Lira – mãe de José Alexandrino de
Lira  Junior  –  e  agendado  no  aparelho  como
Junio)  e  8839.0947  (registrado  em  nome  de
Sérgio  Barros  de  Morais,  e  agendado  no
aparelho como Mago J). Logo, demonstrado de
forma ampla e cabal que na véspera e na data
do  crime  JOSÉ  ALEXANDRINO  e  SÉRGIO
BARROS fizeram vários contatos telefônicos com
DIALISS0N, derrubando assim a versão dos réus
de que só vieram a se conhecer por ocasião da
prisão ocorrida nestes autos.
-  Este  telefone  recebeu  ligações  de  JOSÉ
ALEXANDRINO (através do número 8604.4256)
no dia 09/02/2012, inicialmente utilizando ERB
da cidade de Campina Grande e depois da ERB
da  cidade  de  Patos,  demonstrado  assim  que
JOSÉ ALEXANDRINO, boras antes do crime de
roubo,  esteve  na  cidade  de  Campina  Grande,
onde  telefonou  para  DIALISSON  e
posteriormente  voltou  para  Patos,  de  onde
telefonou novamente.
-  SÉRGIO  BARROS  DE  MORAIS  também
telefonou para este  número utilizando ERB da
cidade de Campina Grande.”

Assim, incabível o pedido absolutório e da mesma forma
não merece acolhimento o pleito desclassificatório para o delito de furto.

Como já dito,  o  roubo se distingue do furto pela grave
ameaça  ou  violência  à  pessoa.  No  caso  dos  autos,  há  comprovação  de
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restrição à liberdade de vítimas e emprego de arma de fogo para a prática
delituosa, o que torna inviável a desclassificação pretendida.

Complementam as  jurisprudências  já  transcritas  quando
da  apreciação  do  primeiro  apelo,  as  seguintes  decisões  desta  Câmara
Criminal:

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  Apelação
criminal. Dos crimes contra o patrimônio. Roubo
tentado. Desclassificação para furto privilegiado.
Impossibilidade.  Crime  cometido  com  grave
ameaça.  Elementar  do  crime  de  roubo.  Não
consumação  por  circunstâncias  alheias  á
vontade  do  agente.  Testemunho policial.  Valor
probante  válido.  Corroborado  com  os  demais
meios  de  prova.  Declaração  da  vítima.
Manutenção  da  condenação.  Desprovimento.
Não há que se falar em furto privilegiado,
quando o crime é cometido mediante grave
ameaça,  que  configura  a  elementar  do
delito  de roubo.  […].  Desprovimento.  (TJPB;
APL  0001307-40.2013.815.0551;  Câmara
Especializada  Criminal;  Rel.  Des.  Luiz  Sílvio
Ramalho  Júnior;  DJPB  08/10/2014;  Pág.  16).
Grifos nossos.

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  Apelação
criminal.  Crime  contra  o  patrimônio.  Roubo.
Materialidade  e  autoria  delitiva.  Comprovação.
Condenação.  Irresignação  defensiva.
Desclassificação para furto. Inviabilidade. Grave
ameaça  demonstrada  pela  simulação  do
uso  de  arma  de  fogo.  Dosimetria.
Reconhecimento  da  atenuante  da  confissão
espontânea.  Necessidade.  Regime  prisional
aberto. Condições preenchidas. Pena de multa.
Quantum  proporcional  à  pena  corporal.
Inobservância.  Fixação  excessiva.  Ocorrência.
Redução.  Substituição  da  pena  privativa  de
liberdade  por  restritiva  de  direitos.  Delito
praticado  mediante  grave  ameaça  e  violência.
Óbice legal. Art. 44, inciso I, do Código Penal.
Provimento parcial. Não se desclassifica para
furto o delito de roubo praticado com grave
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ameaça à pessoa, mediante a simulação de
estar o agente portando arma de fogo. […].
(TJPB;  APL  0000350-71.2011.815.0951;
Câmara  Especializada  Criminal;  Rel.  Des.  Luiz
Sílvio  Ramalho Júnior; DJPB 06/10/2014; Pág.
20). Grifos nossos.

Portanto, provada a grave ameaça, elementar do crime de
roubo, não é possível a desclassificação para furto.

Assim, a condenação do apelante José Alexandrino de Lira
Júnior deve ser mantida em todos os seus termos.

3. DO RECURSO DE SÉRGIO BARROS DE MORAES

3.1 Juízo de Admissibilidade

O recurso é tempestivo e adequado, eis que interposto em
16/10/2013 (fls. 1.325, Vol. IV), antes mesmo da intimação do acusado, que
ocorreu em 22/10/2013, fls. 1.328. Além de não depender de preparo, por se
tratar de ação penal pública, em observância à Súmula n° 24 do TJPB, razão
por que conheço do apelo.

3.2 Condenação em Primeiro Grau

Como relatado, Sérgio Barros de Moraes (“Mago escova”)
foi absolvido do delito de associação criminosa, mas condenado nas penas do
art. 157, § 2°, I, II e V, do CP c/c art. 244-B da Lei n° 8.069/90.

Pelo crime de roubo, o apelante teve a pena base fixada
em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta)
dias-multa.  Não  concorreram  circunstâncias  atenuantes.  Presente,  no
entanto, a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso I, CP, visto que
o  acusado  possui  outra  condenação  transitada  em julgado,  nos  autos  do
processo  n°  001.2005.030.115-7,  que  configura  reincidência,  conforme
certidão de antecedentes de fls. 1185-1189 (a qual não foi considerada na
análise  dos  maus  antecedentes,  evitando-se,  assim,  o  bis  in  idem),
agravando a pena em 01 (um) ano e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão  e  em 25  (vinte  e  cinco)  dias-multa,  passando  a  dosá-la  em 09
(nove) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 175 (cento e setenta) dias-
multa.
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Sem causas de diminuição. Por sua vez, concorrendo três
causas de aumento, previstas no art. 157, § 2°, I, II e V, do CP, tendo a
Magistrada  elevado  a  pena  em 5/12  (cinco  doze  avos),  já  que,  além da
triplicidade, considerou que o grau de censurabilidade da conduta supera o
ordinário, pois, além de terem sido muitos os envolvidos no crime (06) no
total), houve uso de várias armas de fogo (03) e restrição à liberdade das
vítimas, que, inclusive, foram deixadas em local distante e ermo, merecendo
maior repreensão.

Ficou, assim, a pena dosada em 12 (doze) anos, 09 (nove)
meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 247 (duzentos e quarenta e
sete)  dias-multa,  que foi  tornada definitiva,  diante da ausência  de outras
causas modificativas.

Para  o  crime de corrupção de menores,  à  vista  das
circunstâncias judiciais analisadas individualmente, fixou-se a pena-base em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Em  segunda  fase,  verificou  que  não  concorrem
circunstâncias atenuantes. Presente, no entanto,  a circunstância agravante
prevista  no  art.  61,  inciso  I,  CP,  visto  que  o  acusado possui  condenação
transitada em julgado, nos autos do processo n° 001.2005.030.115-7, que
configura reincidência, conforme certidão de antecedentes de fls. 1172-1178
(a qual não foi considerada na análise dos maus antecedentes, evitando-se,
assim, o bis in idem), agravando a pena em 6 (seis) meses, passando a ser
dosada em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, tornada definitiva
diante  da  ausência  de  outras  causas  modificativas  (causas  de
diminuição/aumento).

Pelo  concurso  material,  ficou  o  réu  definitivamente
condenado a uma pena de 14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 25 (vinte
cinco) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 247 (duzentos e
quarenta e sete) dias-multa.

3.3  Preliminar  de  nulidade  absoluta.  Ausência  de
comprovação da licitude de interceptações telefônicas

Alega o apelante Sérgio Barros de Moraes que os autos se
originaram de  interceptações  telefônicas,  mas  que  não  haveria  nos  autos
autorização para que se procedesse às interceptações telefônicas e/ou quebra
do sigilo das comunicações.

Inicialmente,  ressalto  que não se trata de interceptação

Apelação Criminal 0000273-62.2012.815.0681                                                                 48



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

telefônica,  que  se  encontra  regulamentada  pela  Lei  9.296/1996,  e  que
consiste quando há pretensão de escuta de diálogos que ainda acontecerão.
Não foi o caso dos autos.

Ademais,  a  licitude  da  quebra  do  sigilo  telefônico  está
evidenciada nos autos da medida cautelar em apenso, processo 0000272-
77.2012.815.0681, no qual consta decisão judicial fundamentada deferindo
pedido da autoridade policial. 

Além  do  mais  não  demonstrou  o  apelante  eventual
prejuízo  advindo  da  medida  cautelar,  até  mesmo  porque,  ao  final  do
procedimento,  todos os  réus  foram intimados,  mas não se  manifestaram,
conforme certidão de fls. 99.

E, como no direito penal só se reconhece a nulidade se ela
for absoluta ou se ela tiver causado algum prejuízo as partes, não há que se
falar em nulidade da prova, razão pela qual rejeito a primeira preliminar.

3.  4  Preliminar  de  nulidade  absoluta.  Ilicitude  de
prova obtida através da quebra de sigilo de dados telefônicos

Como  segunda  preliminar,  aduz  o  apelante  que  o
representante  ministerial  pugnou,  em sede de  diligências,  pela  quebra do
sigilo telefônico dos chips apreendidos com os denunciados. Mas, segundo
entende,  não  teria  demonstrado  a  necessidade  da  medida  para  o
aprofundamento das investigações e a decisão judicial que deferiu o pedido,
igualmente, não o teria demonstrado.

Logo,  entende  estarem  os  autos  eivados  de  nulidade
absoluta diante da omissa fundamentação da decisão.

Pelo  que  se  verifica  do  processo  cautelar  em  apenso,
0000841-78.2012.815.0681,  foi  pedida  a  quebra  do  sigilo  telefônico  dos
aparelhos  celulares  que  foram  apreendidos  por  ocasião  do  flagrante  e  a
realização de perícia nos mesmos.

O pedido de quebra de sigilo de dados telefônicos foi tido
por  prejudicado,  já  que  idêntico  requerimento  fora  formulado  antes  pela
autoridade  policial,  como  dito  acima  quando  da  apreciação  da  primeira
preliminar.

No entanto, foi deferida a realização de perícia em decisão
judicial fundamentada nos artigos 158 e 175 do Código de Processo Penal,
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entendendo  a  Magistrada  que  a  mesma  seria  necessária  como  meio
probatório (fls. 05/06 do apenso).

Depois  de  realizada  a  perícia,  os  Advogados  dos  réus
foram  intimados  sobre  o  laudo  pericial  de  fls.  18/31,  mas  não  houve
manifestação, conforme certidão que se encontra às fls. 39.

Logo,  eventual  nulidade  não  foi  arguida  no  momento
oportuno, tendo havido preclusão consumativa.

Ademais,  o  artigo  155  do  Código  de  Processo  Penal
brasileiro permite ao julgador formar sua convicção nos elementos colhidos
na  investigação  desde  que  sejam  as  provas  cautelares,  não  repetíveis  e
antecipadas.

No caso dos autos, a quebra do sigilo telefônico efetivada
com ordem judicial  mostra-se  apta  a  embasar  um decreto  condenatório,
ainda mais quando aliada a outras provas constantes nos autos.

Assim, igualmente rejeito a segunda preliminar.

3.5 Mérito. Pedido absolutório

Aduz o apelante que apenas três fatores pesam contra si:
a) possuir um automóvel; b) ter supostamente ido à Praça do Meio do Mundo
na  noite  do  crime;  e  c)  ter  realizado  contato  telefônico  com alguns  dos
imputados.

Mas, as provas que embasam a condenação do apelante
vão além disso.

Restou  comprovado  nos  autos  que  os  participantes  do
roubo à Cooperativa de Crédito estavam em três veículos: um prisma preto,
um gol verde e um gol vermelho. E que José Alexandrino e Sérgio (Mago)
eram os  integrantes  do  veículo  prisma  preto  que  ficaram na  entrada  da
cidade dando apoio aos comparsas que estavam nos outros dois veículos.

A narrativa do menor envolvido no delito, ouvido perante a
Promotora de Justiça na presença de sua genitora  e da Advogada Giselle
Padilha Cadé, fls. 946/948, Vol. III, dá conta que quando Dialisson (Zeca) foi
lhe em sua casa para irem até Patos e de lá rumarem para Prata estava no
gol vermelho e o “Mago” estava no prisma preto, tendo o menor ido com este
até Patos. Posteriormente, de Patos até a Praça do meio do mundo, o menor
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foi com Zeca, no gol vermelho, e Júnior Lira, “Dentinho” e o “Mago” foram no
prisma. Chegando na cidade de Prata, dois veículos seguiram em direção ao
banco e o prisma ficou dando apoio com Júnior Lira e o Mago em seu interior:

“[…]  Que posteriormente,  por  volta  das  17:00
horas, chegou o individuo Zeca e um rapaz no
veículo da marca PRISMA, cor preta; Que ambos
chamaram  o  declarante  e  o  convidaram  para
irem a cidade de Patos para "ver como ganhar
dinheiro"; Que quando Zeca chegou na casa do
declarante estava dirigindo um veículo da marca
Gol  de cor  vermelha,  ocasião em que o rapaz
que estava dirigindo o PRISMA, de nome MAGO
LUCIANO,  convidou  o  depoente  para
acompanhá-lo em seu carro, enquanto ZECA foi
dirigindo sozinho; […];  Que por volta da 22:30
JUNIOR LIRA recebeu um telefonema e avisou
que RICARDO mandou todos se encontrarem na
PRAÇA DO MEIO DO MUNDO; Que o declarante
foi  juntamente  com  Zeca  no  gol  vermelho,
enquanto  que  Júnior  Lira,  Dentinho  e  o  Mago
foram no veículo Prisma; […]; Que ao chegarem
na  cidade  de  Prata,  pararam  os  veículos,
oportunidade em que um rapaz encapuzado veio
para o veículo gol, onde estavam o adolescente
e Zeca; que os veículos Prata e o Gol foram em
direção ao Banco,  tendo Júnior  Lira  e  o  Mago
ficado no Prisma, todavia não acompanharam os
outros veículos; […]”

Ademais, o nome do apelante Sérgio (“Mago”) também já
era conhecido pelos policiais civis da Delegacia especializada da Capital, em
razão de investigações que vinham sendo efetuadas.

Neste  sentido  são os  depoimentos  dos policiais  civis  da
Delegacia de Roubos e Furtos da Capital, consoante mídia que se encontra às
fls. 779, Vol. II:

Francistone Tomaz afirmou que já conhecia Ricardo, Sérgio
e  José  Alexandrino  de  outras  prisões;  que,  quando  soube  da  prisão,  se
deslocaram até a cidade de Sumé para levar mais subsídios para a polícia de
lá; que soube que eles praticaram um arrombamento na loja de crédito e
houve a prisão; que a delegacia de roubos e furtos tem competência de João
Pessoa a Patos para auxiliar todos os delitos de roubos e furtos ocorridos; que
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Ricardo, Sérgio e José Alexandrino e fazem parte de uma quadrilha armada
com o fim de praticar roubos em bancos.

Carlos Augusto afirmou que Dialisson lhe disse que quem
tinha participado era Sérgio. Disse que o nome de Luciano é falso, apenas
para  desviar  o  foco  das  investigações,  mas  que  Sérgio  existe;  que
encontraram uma porção de maconha na casa de Sérgio.

Ademais,  como já dito  acima,  quando da apreciação do
recurso de José Alexandrino, no aparelho celular de Dialisson havia o número
do celular de Sérgio salvo como “Mago J”, tendo recebido ligações na véspera
e no dia do crime.

Logo,  não  há  lugar  para  o  pleito  absolutório  quando
comprovadas  materialidade  e  autoria  delitivas,  devendo  ser  mantida  a
sentença em todos os seus termos.

Por  todo  o  exposto,  REJEITO  AS  PRELIMINARES
arguidas  em  favor  de  Sérgio  Barros  de  Moraes  e,  no  mérito,  NEGO
PROVIMENTO aos  recursos  apelatórios,  em harmonia  com o  parecer  da
Procuradoria de Justiça.

É o meu voto.

Presidiu ao julgamento, com voto, o Excelentíssimo Senhor
Desembargador João Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal, dele
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Carlos Martins
Beltrão Filho, relator,  e Joás de Brito Pereira Filho, revisor.

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor
Doutor José Roseno Neto, 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, em 19 de fevereiro de 2015.

João Pessoa, 20 de fevereiro de 2015.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
           Relator
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