
1

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0011534-04.2013.815.2002 –  6ª Vara
Criminal da Capital

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE : José Mário Gomes de Melo
DEFENSOR : Otávio Gomes de Araújo
APELADO : A Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR
EM CONCURSO FORMAL. Artigos 157, § 2º, II,
do Código Penal e 244-B do ECA c/c o 70m do
Códex Punitivo. Condenação. Irresignação
defensiva. Insuficiência probatória. Inocorrência.
Materialidade e autoria consubstanciadas.
Desprovimento do apelo.

-  Estando  devidamente  comprovada  a
materialidade delitiva e sendo o acervo probatório
coligido durante a instrução processual bastante a
apontar  o  réu,  ora  recorrente,  como  autor  dos
ilícitos  capitulados  na  denúncia,  não  há  que  se
falar  em  ausência  de  provas  a  sustentar  a
condenação.

- Para a configuração do delito tipificado no artigo
244-B, caput, da Lei nº 8.069/1990 necessário que
o agente corrompa ou facilite a corrupção de
menor de dezoito anos, com ele praticando
infração penal ou induzindo-o a praticá-la, situação
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esta que restou claramente evidenciada nos autos.

- Ademais, é cediço, que, no Processo Penal, vige o
princípio da persuasão racional ou livre
convencimento motivado, a permitir o juiz formar
o seu convencimento pelas provas constantes dos
autos.

DOSIMETRIA. Erro material (aritmético) no
cálculo da pena corporal. Ocorrência. Retificação
necessária para adequar a operação matemática
configurada na sentença. Correção ex officio.

- Constatado erro material no resultado do cálculo
da pena em prejuízo do réu/apelante, há que ser
reduzida para adequar-se à operação aritmética
determinada na sentença.

Vistos, relatados e discutidos os estes autos acima
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em conhecer e NEGAR
PROVIMENTO AO APELO, em harmonia com o parecer ministerial.  E,
DE  OFÍCIO,  RETIFICAR A  DOSIMETRIA  NO  SENTIDO  DE
REDIMENSIONAR A PENA DO APELANTE CONFORME A OPERAÇÃO
ARITMÉTICA DETERMINADA NA SENTENÇA.

RELATÓRIO

Perante a 6ª Vara Criminal da Comarca da Capital, José
Mário Gomes de Melo foi denunciado como incurso nas penalidades dos
artigos 157, § 2º, inciso II, do Código Penal e 244-B, do Estatuto da
Criança e do Adolescente, c/c o art. 70 do Códex Penal, sob a acusação de
ter, no dia 10.10.2013, por volta das 21h10min., em concurso com dois
adolescentes (sendo que apenas um foi identificado), com emprego de
grave ameaça, assaltado  o ônibus coletivo da linha 303 –
Mangabeira/Torre – subtraindo para si coisa alheia móvel, sendo preso em
seguida por policiais militares que foram acionados pelas vítimas.
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Denúncia recebida em 11 de novembro de 2013 (fl.
42).

Encerrada a instrução criminal, a denúncia foi julgada
procedente e o denunciado condenado à pena definitiva de 07 (sete) anos
de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 46 (quarenta e seis) dias-
multa, estes no valor unitário mínimo. Negado ao réu o direito de apelar
em liberdade (sentença às fls. 105/121).

Irresignado, o sentenciado interpôs  apelação criminal
(fl. 143). Em suas razões de fls. 145/148 diz que as provas são
insuficientes e, assim, roga pela absolvição com esteio no princípio do in
dubio pro reo.

Contrarrazões rebatendo os argumentos do apelante e
pugnando pelo não provimento do recurso (fls. 150/154).

A Procuradoria de Justiça, através de parecer subscrito
pelo Dr. Álvaro Gadelha Campos, manifestou-se pelo desprovimento do
apelo (fls. 161/163).

É o relatório.

VOTO: Exmo. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
(Relator)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
recurso.

Como visto, o recorrente suplica pela absolvição, ao
fundamento de que não há prova firme e definitiva da autoria das
condutas delitivas a ele imputadas, ao tempo em que nega a prática dos
crimes capitulados na denúncia.

Frise-se, todavia, que, in casu, a instrução ofereceu
elementos aptos à prolação da sentença condenatória, podendo-se
constatar de forma indubitável a materialidade e a autoria dos delitos
descritos nos artigos 157, § 2º, inciso II, do Código Penal e 244-B da Lei
nº 8.069/90 (ECA).

Desse modo, não há como prover a pretensão
defensiva, no pertinente ao argumento de insuficiência probatória para
condenação.



4

Esmiuçando o caderno processual, percebe-se que a
materialidade dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e
corrupção de menor restou sobejamente evidenciada, notadamente,
através do auto de prisão em flagrante delito de fls. 06/09 e relatório de
ocorrência policial militar de fls. 15/15v, além da prova oral.

Com relação à autoria, inobstante a negativa do
réu/apelante, não restam dúvidas de que ele praticou as condutas típicas
descritas na denúncia, fato devidamente evidenciado nos autos. Veja-se:

Na fase inquisitória, José Mário Gomes de Melo, ora
apelante, negou a prática criminosa a ele atribuída na denúncia,
admitindo, outrossim, que estava dentro do ônibus assaltado, tendo
descido juntamente com o autor do crime, in verbis:

“QUE, não são verdadeiras as imputações que lhe são
feitas, pois na verdade esta no coletivo assalto quando
referido ônibus foi assaltado por 01 elemento; QUE,
após o assalto desceu em uma parada após o assalto
juntamente com o assaltantes, mesmo são
conhecendo; QUE, informa que reside no bairro dos
Funcionários III, nesta, porém mesmo assim desceu
em um parada próxima a Santinha no bairro da Torre,
nesta; QUE, esta naquele coletivo tendo em vista se
dirigir ao bairro de Cabelo para poder retornar ao
centro da capital e dirigir-se a sua residência; QUE, não
conhece a pessoa de FELIPE LUDGERIO DA COSTA;
QUE, quando da abordagem presenciou o elemento
assaltado ao seu lado; QUE é verdade que foi preso e
processo por crime de receptação onde cumpriu pena
no Presido Flósculo da Nóbrega, por 05 meses, tendo
saiu recentemente (15 dias) (…) - sic.”  Fl. 09.  Negrito
original.

Fernando Dias Correia, motorista do ônibus assaltado,
ouvido sob o crivo do contraditório (fl. 70), asseverou:

“... era o motorista do ônibus onde ocorreu o
assalto; que eles entraram no ônibus no terminal
da integração; que era uma mulher e dois
rapazes, mas os policiais só conseguiram prender
os dois rapazes, um maior e outro menor; que
prestou depoimento da delegacia do menor; que eles
anunciaram o assalto nas proximidades do
Hemocentro, na Pedro II; que os 3 desceram
perto da santinha na frente da mata do Ibama;
que através do olho mágico reconhecendo o
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acusado como sendo o rapaz de maior que entrou
no ônibus acompanhado de 2 menores, sendo uma
menina e um menino; que o cobrador disse que o
acusado estava armado, mas o depoente não chegou a
ver a arma; que o acusado levou o dinheiro do
caixa do ônibus, mas o depoente não recorda o
valor; que a viatura policia estava parada em um
posto de combustível, na Pedro II, perto da santinha;
que acredita que o cobrador Ivanilton não trabalha
mais na empresa. QUE os três desceram do ônibus e
saíram caminhando normal; que naquele instante,
o cobrador e os passageiros gritaram e os
policiais forma atrás deles; que os policiais disseram
que não encontraram arma nem dinheiro com o
acusado e menor; que tem certeza que o acusado
participou do assalto porque quando ele entrou
no ônibus encarou o depoente, olhando no seu
rosto.” Destaques nossos.

Por sua vez, João Baptista da Silva Filho, policial militar
e testemunha legalmente compromissada, em seu depoimento judicial (fl.
68) afirmou que:

“Que recorda que fez a condução do acusado até a
delegacia, onde ele foi reconhecido pela vítima,
cobrador do ônibus, como sendo o autor do assalto;
que reconhece como sendo sua assinatura constante do
depoimento de fls. 02 e o relatório de ocorrência
policial de fls. 15 (…).”

Jéssica Osmarina Gomes de Melo, irmã do acusado,
afirmou que estava no ônibus, porém quando entrou o seu irmão já se
encontrava e que saltou três paradas antes do assalto (fl. 69).

Sem embargo, a prova oral demonstra de forma precisa
que José Mário Gomes de Melo, ora apelante, praticou juntamente com
dois adolescentes (sendo que apenas um foi identificado) o crime de roubo
descrito na exordial acusatória.

De tal sorte, a negativa de autoria perde relevância,
não só pela notória falta de sinceridade, mas, sobretudo, por contrastar-se
completamente com a realidade dos fatos. 

Ademais, diante das fartas circunstâncias a demonstrar
que o increpado atuou como autor do delito patrimonial em comento, a
sua negativa é de toda irrelevante, e não elimina a segurança do édito
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condenatório. 

Com efeito, também não resta qualquer dúvida quanto
ao crime de corrupção de menor.

Dispõe o art. 244-B da Lei 8.069/90:

"Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18
(dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou
induzindo-o a praticá-la: 
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos"

Assim, para a configuração do delito tipificado no artigo
244-B, caput, da Lei nº 8.069/1990 necessário que o agente corrompa ou
facilite a corrupção de menor de dezoito anos, com ele praticando infração
penal ou induzindo-o a praticá-la –  situação esta que restou claramente
evidenciada nos autos.

Conforme alhures demostrado, restou devidamente
consubstanciado nos autos, mormente pela prova oral, que o acusado, na
companhia de dois adolescentes, um menino e uma menina (esta não
identificada) acima referido, assaltou o ônibus que fazia a linha 303 –
Mangabeira/Torre, fato ocorrido quando o mesmo trafegava pela Av. D.
Pedro II, nesta Capital. Assim, há no acervo probante elementos
bastantes a concluir que o recorrente corrompeu menor de 18 (dezoito)
anos, para com ele praticar o delito de roubo em apreço.

Ponto outro, não se pode olvidar que, não basta por si
só, a defesa alegar que não há provas ou que estas são frágeis, é
necessário que comprove tal argumento, não sendo suficiente para afastar
a responsabilidade do acusado a simples argumentação de tal ocorrência.

Aliás, conforme cediço, o Juiz é livre na apreciação da
prova, julgando conforme seu entendimento, sem, entretanto, afastar-se
do conjunto probatório colhido para os autos. Esse é o entendimento
superior. Vejamos:

“(...) O legislador brasileiro adotou o princípio do livre
convencimento motivado, por meio do qual o
magistrado pode formar sua convicção livremente,
ponderando as provas que desejar, desde que
fundamentadamente.(...).”  (STJ - HC 115.856/SP,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 18/05/2010, DJe 09/08/2010 –
excerto da ementa).
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De tal modo, diante do acervo probatório, a absolvição
perseguida pelo apelante não tem pertinência, devendo ser mantida a
condenação conforme determinada em primeiro grau, pois, irrefutáveis a
materialidade e autoria dos delitos capitulados na denúncia.

Destarte,  a  de  ser  negado  provimento  ao  apelo
defensivo.

Entretanto, observo que a reprimenda cominada ao
apelante  está  a merecer reparo, em  razão  da  ocorrência  de  erro
material (aritmético), sendo, pois,  forçosa sua retificação, de ofício,
para ajustar a sanção ao decisum. 

Vejamos a dosimetria realizada na sentença.

Frise-se,  inicialmente,  que  a  relação  ao  crime  de
corrupção de menor a dosimetria não carece de retificação, porquanto o
erro verificado restringe-se à pena referente ao crime de roubo, que assim
restou fixada: 

A Juíza sentenciante fixou para o réu, ora apelante, a
pena-base de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 35 (trinta
e cinco) dias-multa. 

Na segunda fase, em razão da atenuante da
menoridade, reduziu a reprimenda em 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias-
multa, atingindo 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. 

Na terceira fase, considerando a majorante referente ao
concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP), aumentou a pena de 1/3
(um terço),  resultando em 06 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta)
dias-multa, quantum que foi tornando definitivo. 

Como se vê, a Magistrada primeva laborou em
equívoco, de cunho aritmético (material), quando da cominação da causa
de aumento de pena referente à majorante do tipo.

Ora, ao aumentarmos  a  reprimenda de 04 (quatro)
anos de reclusão, em 1/3 (um terço), chegaremos ao quantum de 05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e não de 06 (seis)
anos de reclusão, conforme determinado no decisum a quo.

De tal sorte, prescindindo de maiores delongas,
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considerando cuidar-se de erro material, prejudicial ao sentenciado,
corrijo,  de  ofício,  a  dosimetria  para  redimensionar a pena do
apelante conforme a operação aritmética determinada na
sentença.

Sem embargo, tendo a reprimenda correspondente ao
crime de roubo, após a correção ora realizada, restado definitiva em 05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa,
considerando  o  concurso  formal,  esta,  por  ser  a  mais  grave,  fica
aumentada de 1/6 (um sexto), atingindo o quantum definitivo de 06 (seis)
anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 46 (quarenta e
seis) dias-multa.

Desse  modo,  fica  o  réu/apelante,  José  Mário
Gomes de Melo, condenado à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 46 (quarenta e seis) dias-
multa.

Mantido  o  regime  prisional  para  cumprimento  da
reprimenda, bem como as demais cominações da sentença.

Ante o exposto, em harmonia em com o parecer
ministerial, NEGO PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO.  E,  DE
OFÍCIO,  RETIFICO  O  ERRO  ARIMÉTICO  OCORRIDO  NA
DOSIMETRIA  PARA  REDIMENSIONAR  A  PENA  DO  APELANTE
CONFORME  A  OPERAÇÃO  ARITMÉTICA  DETERMINADA  NA
SENTENÇA.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor
Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  em  face  da
ausência  do  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  João
Benedito  da  Silva,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores
Arnóbio  Alves  Teodósio  (com  jurisdição  limitada),  Relator,
João  Batista  Barbosa  (Juiz  de  Direito  convocado,  com
jurisdição  limitada,  para  substituir  o  Exmo.  Sr.  Des.  João
Benedito da Silva), Revisor, e Carlos Martins Beltrão. Ausente
o Exmo. Des. Luiz Sílvio Ramalho Júnior

Presente  à  sessão  o  representante  do
Ministério  Público,  Doutor  José  Roseno  Neto,  Procurador  de
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Justiça.
 

Sala das Sessões “Desembargador Manoel Taigy
de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, em João Pessoa, 16 de abril de 2015.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


