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APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  ROUBO
MAJORADO.  CONCURSO  DE  PESSOAS.
CORRUPÇÃO  DE  MENORES.  SENTENÇA.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.
APELO.  ABSOLVIÇÃO.  NEGATIVA  DE
AUTORIA.  RECONHECIMENTO DAS  VÍTIMAS.
CONJUNTO  PROBATÓRIO  HARMÔNICO.
APELO DESPROVIDO. 

Deve ser o decreto condenatório mantido quando,
apesar da negativa do réu, restar comprovada a
autoria  e  materialidade  do  crime,  haja  vista  a
palavra  da  vítima  em  plena  harmonia  com  o
conjunto probatório constante nos autos.

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima
identificados;

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  NEGAR  PROVIMENTO  AO  APELO,  NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por Daniel Pereira da

Silva face a sentença de fls. 95/104, proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara

Criminal  da  comarca  da  Capital,  que  julgando  procedente  a  denúncia,

condenou-o a uma pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a



Apelação Criminal n. 0016588-77.2015.815.2002

ser  cumprida  no  regime  semiaberto,  e  17  (dezessete)  dias-multa,  pelo

crime de roubo cometido contra Elias Pereira Barbosa; 05 (cinco) anos e 08

(oito)  meses  de  reclusão,  a  ser  cumprida  no  regime  semiaberto,  e  17

(dezessete) dias-multa, pelo crime de roubo cometido contra  Fabíola Silva;

05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime

semiaberto,  e  17  (dezessete)  dias-multa,  pelo  crime  de  roubo  cometido

contra  Sandra  Victor  da  Silva  e  05  (cinco)  anos  e  08  (oito)  meses  de

reclusão, a ser  cumprida no regime semiaberto,  e 17 (dezessete)  dias-

multa, pelo crime de roubo cometido contra Severina Gomes de Souza.

Ademais, ainda foi condenado a uma pena de 02 (dois) anos de

reclusão pelo crime de corrupção de menores, não se aplicando o concurso

formal para não haver “bis in idem” considerando que já houve a exasperação

da pena quando dos crimes de roubo, ante o reconhecimento da continuidade

delitiva (art. 71 do CP), na qual aplicou-se o aumento de ¼ em uma das penas

de  roubo,  resultando uma sanção definitiva  de  07  (sete)  anos e  03  (três)

meses de reclusão, em regime, inicial, fechado, além de 21 (vinte e um)

dias-multa.

Em sede de razões recursais (fls. 120/124), o Apelante pleiteou

por sua absolvição uma vez que, a todo tempo, negou a autoria do crime, bem

como o menor também o teria isentado de qualquer participação no ocorrido.

Contra-arrazoando (fls. 127/132), o Representante do Ministério

Público a quo pela manutenção integral da sentença objurgada.

A douta Procuradoria  de Justiça,  por  intermédio do Procurador

Francisco Sagres Macedo Vieira, exarou o parecer de fls. 134/146, opinando

pelo provimento  parcial  ao  apelo para,  tão somente,  reformar a  dosimetria,

afastando  a  exasperação  da  pena  na  primeira  fase,  quanto  aos  delitos  de

roubo.

É o relatório.

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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VOTO

O  Representante  do  Ministério  Público  a  quo ofereceu

denúncia em desfavor de Daniel Pereira da Silva, dando-o como incurso nas

sanções penais do art. 157, §2º, II do Código Penal (três vezes) c/c art. 71

do Código Penal, art. 157, §2º, I e II do Código Penal e art. 244-B do ECA,

por, no dia 20 de julho de 2015, no horário compreendido entre 13h00 e 15h30,

na  companhia  do  menor  A.  C.  da  S.  M.,  que  guiava  a  motocicleta,  e

empreendendo grave ameaça, ter subtraído bens das vítimas  Fabíola Silva,

Severina Gomes de Sousa e Sandra Victor da Silva, nas mesmas condições

de tempo, lugar e “modus operandi”.

Acrescentou que cinco dias antes (15 de julho), teriam eles, no

mesmo bairro (Bessa), e fazendo uso de arma de fogo, subtraído da vítima

Elias Pereira Barbosa a motocicleta então utilizada nos outros assaltos.

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

procedente a denúncia, condenando-o a uma pena de 05 (cinco) anos e 08

(oito)  meses  de  reclusão,  a  ser  cumprida  no  regime  semiaberto,  e  17

(dezessete) dias-multa,  pelo crime de roubo cometido contra  Elias Pereira

Barbosa; 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no

regime  semiaberto,  e  17  (dezessete)  dias-multa, pelo  crime  de  roubo

cometido  contra  Fabíola  Silva;  05  (cinco)  anos  e  08  (oito)  meses  de

reclusão, a ser  cumprida no regime semiaberto,  e 17 (dezessete)  dias-

multa,  pelo  crime  de roubo  cometido  contra  Sandra  Victor  da Silva  e  05

(cinco) anos e 08 (oito)  meses de reclusão, a ser cumprida no regime

semiaberto,  e  17  (dezessete)  dias-multa, pelo  crime  de  roubo  cometido

contra Severina Gomes de Souza.

Ademais, ainda foi condenado a uma pena de 02 (dois) anos de

reclusão pelo crime de corrupção de menores, não se aplicando o concurso

formal para não haver “bis in idem” considerando que já houve a exasperação

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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da pena quando dos crimes de roubo, ante o reconhecimento da continuidade

delitiva (art. 71 do CP), na qual aplicou-se o aumento de ¼ em uma das penas

de  roubo,  resultando uma sanção definitiva  de  07  (sete)  anos e  03  (três)

meses de reclusão, em regime, inicial, fechado, além de 21 (vinte e um)

dias-multa.

Irresignado, o condenado interpôs recurso apelatório, pleiteando,

em sede de razões recursais (fls. 120/124), sua absolvição uma vez que, a

todo tempo, negou a autoria do crime, bem como o menor também o teria

isentado de qualquer participação no ocorrido.

Passo, então, à análise do conjunto probatório: 

A  materialidade  e  a  autoria  restaram,  suficientemente,

comprovadas  por  intermédio  do  Auto  de  apreensão  de  fl.  24,  do  Auto  de

entrega da motocicleta a Elias Pereira (fl. 18), do Auto de entrega de bens a

Fabíola Silva (fl.  23),  bem como das declarações prestadas pelas vítimas e

pelos agentes policiais. Vejamos:

O Policial  Militar  Alisson Alves  dos  Santos relatou  o  fato  do

seguinte modo:

Que  reitera  os  termos  prestados  minutos  antes  na
Delegacia do Menor Infrator, por ocasião da lavratura
do  procedimento  especial  em  desfavor  do  menor
Antônio Carlos da Silva Marques, de 17 anos de idade,
que agiu em concurso com o maior Daniel Pereira da
Silva,  apresentado  neste  momento,  pois  ambos
praticaram  roubos  em  série  no  bairro  do  Bessa,
próximo  à  Academia  Corpore,  sendo  detidos  por
populares, e, em seguida, foram reconhecidos pelas
vítimas  Fabíola  Silva,  Elias  Pereira  Barbosa,
Severina Gomes de Souza, Sandra Victor da Silva,
as  quais  foram  abordadas  por  esta  dupla  que
tomaram-lhe  vários  objetos  pessoais  durante  a
tarde desta segunda-feira (20/07/2015); que apenas
a  vítima  Elias  Pereira  informou  que  o  roubo
praticado pela dupla e que a vitimou ocorreu no
dia  15/07/2015,  onde foi  subtraída sob ameaça a
sua moto Yamaha Factor K, de placa QFA8985/PB,
no  bairro  do  Bessa;  que  todas  as  vítimas,  sem

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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exceção,  reconheceram tanto  o  menor,  quanto  o
maior,  como  sendo  os  assaltantes  que  as
vitimaram; que os objetos roubados que estavam na
posse  desta  dupla  e  que  foram  recuperados  foram
devolvidos  mediante  auto  de  entrega  lavrado  na
Delegacia do Menor; que o maior sofreu escoriações
causadas pelos populares que o detiveram e por este
motivo foi encaminhado para o Hospital de Traumas,
porém já recebeu alta hospitalar. (fl. 07) (grifei).

Em sede judicial (mídia digital de fl. 61), disse que ao chegar ao

local o réu e o menor já tinham sido detidos por populares e que próximo a eles

encontraram bolsas e relógios mas que nenhuma vítima estava ali presente,

apenas depois os ofendidos foram na Delegacia e o reconheceram. Recordou,

ainda, que no momento da prisão em flagrante não foi encontrada arma de

fogo com eles.

O Policial Militar  João Batista Helder Dora Santos, no auto de

prisão em flagrante, disse:

[…] em desfavor do menor Antônio Daniel Pereira da
Silva,  apresentado  neste  momento,  pois  ambos
praticaram  roubos  em  série  no  bairro  do  Bessa,
próximo  à  Academia  Corpore,  sendo  detidos  por
populares e, em seguida, foram reconhecidos pelas
vítimas  Fabíola  Silva,  Elias  Pereira  Barbosa,
Severina Gomes de Souza, Sandra Victor da Silva,
as  quais  foram  abordadas  por  esta  dupla  que
tomaram-lhe  vários  objetos  pessoais  durante  a
tarde desta segunda-feira (20/07/2015); que apenas
a  vítima  Elias  Pereira  informou  que  o  roubo
praticado pela dupla e que a vitimou ocorreu no
dia  15/07/2015,  onde foi  subtraída sob ameaça a
sua moto Yamaha Factor K, de placa QFA8985/PB,
no  bairro  do  Bessa;  que  todas  as  vítimas,  sem
exceção,  reconheceram tanto  o  menor,  quanto  o
maior,  como  sendo  os  assaltantes  que  as
vitimaram;  que os objetos roubados que estavam na
posse  desta  dupla  e  que  foram  recuperados  foram
devolvidos  mediante  auto  de  entrega  lavrado  na
Delegacia do Menor  (fl. 08) (grifei).

A referida testemunha apresentou a mesma versão em sede de

instrução judicial (mídia digital de fl. 61).

O ofendido  Elias Pereira Barbosa descreveu, em sede policial,
Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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como foi dele subtraída a motocicleta utilizada:

Que  na  quarta-feira  passada,  pro  volta  das  06:20
horas, teve sua moto tomada pro assalto no bairro do
bessa,  nas  proximidades  da  praça  do  Caju;  que  os
assaltantes utilizaram uma arma de fogo, cada um,
para assaltar; que no dia de hoje, pro volta das 17:00
horas,  tomou  conhecimento  que  sua  moto  foi
recuperada e que se desloca-se até esta especializada
para a receber de voltar e reconhecer os assaltantes;
que reconhece o menor e o maior de nome Daniel
Pereira da Silva, como sendo autores do roubo (fl.
14) (grifei).

Em sede judicial (mídia digital de fl. 61), descreveu o momento em

que foi assaltado e que o menor ficava dizendo para o réu atirar nele, tendo o

réu permanecido com a arma em punho, olhando para ele andando. Disse que

ambos  estavam  de  capacete  mas  que  consegue  reconhecer  tanto  o

menor,  quanto  o  réu,  tendo  feito  o  reconhecimento  deste  por  foto  na

Delegacia e através do olho mágico em Juízo, não tendo dúvida nenhuma

que ele foi o autor do assalto.

Por sua vez, Fabíola Silva relatou, na esfera extrajudicial, o roubo

de que foi vítima do seguinte modo:

Que no dia de hoje, por volta das 15:20, foi abordada
por  02  rapazes  em  uma  moto;  que  lhe  tomaram  a
bolsa contendo diversos objetos pessoais, um óculos e
celular;  que,  por  volta  das  18:00  horas  tomou
conhecimento, através de sua mãe, que a sua bolsa
havia sido recuperada juntamente com seu celular e
seu  óculos;  que,  de  imediato,  se  dirigiu  a  esta
especializada onde reconheceu seus pertences, bem
como o seu óculos e seu celular;  que reconhece o
menor e o maior de nome Daniel Pereira da Silva
como sendo autores do roubo. (fl. 13) (grifei)

Sob o crivo do contraditório (mídia digital  de fl.  61),  descreveu

como aconteceu o roubo e afirmou que os assaltantes simularam o uso de

arma de fogo, não tendo visto o rosto deles uma vez que ambos estavam de

capacete. Ademais, estava muito nervosa no momento e não conseguiu prestar

atenção na cor da motocicleta utilizada por eles.  Nega ter reconhecido os

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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réus na esfera policial mas recuperou todos os seus bens.

A vítima  Severina Gomes da Silva disse perante a autoridade

policial:

Que no dia de hoje, por volta das 14:10 horas, estava
na frente de sua residência; que 02 rapazes em uma
moto a abordaram, lhe tomando por assalto sua bolsa
com diversos objetos pessoais e 02 celulares; que, no
momento que estava fazendo o BO no primeiro disp.
[sic] tomou conhecimento através de policiais militares
a  apreensão  de  um  menor  que  estava  praticando
roubos no bairro do Bessa, juntamente com um maior;
que  ao  chegar  nesta  especializada,  reconhecer  o
menor como sendo o autor do roubo; que reconhece
o maior Daniel Pereira da Silva como participante
do  roubo  a  sua  pessoa;  que  seus  objetos  não
forma encontrados (fl. 15) (grifei).

Sandra Victor da Silva, ofendida, foi a única a não reconhecer o

réu como um dos autores do roubo:

Que no dia de hoje, por volta das 13:00 horas, estava
indo  para  o  trabalho;  que  nas  proximidades  do
trabalho, 02 rapazes em uma moto a abordaram lhe
tomando por assalto sua bolsa com diversos objetos
pessoais e um celular;  que no momento que estava
fazendo o BO no primeiro disp. Tomou conhecimento
através  de  policiais  militares  da  apreensão  de  um
menor  que  estava  praticando  roubos  no  bairro  do
Bessa,  juntamente  com  um  maior;  que  ao  chegar
nesta especializada reconheceu o menor como sendo
autor  do  roubo;  que  não  consegue  reconhecer  o
maior Daniel Pereira da Silva como participante do
roubo visto que não houve tempo de olhar para
ele; que seus objetos não foram encontrados. (fl.
16) (grifei)

Foi dispensada pelo Órgão Ministerial a oitiva das vítimas Sandra

Victor e Severina Gomes em Juízo ante a impossibilidade de localização das

mesmas (fl. 80).

O menor  A. C. da S. M., à época com 17 (dezessete) anos de

idade, ao ser ouvido perante a autoridade policial, relatou:

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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Que confirma ter praticado no dia de hoje por volta
das 15:00 horas um assalto juntamente com seu
amigo  Daniel  Pereira  da  Silva  a  uma  garota  no
bairro do bessa, lhe tomado uma bolsa com diversos
objetos  pessoais,  um  óculos  e  um  celular;  que
confirma  ainda  ter  efetuado  o  roubo  da  moto  que
estava pilotando na quarta-feira passada; que o maior
não praticou o roubo a moto; que praticou apenas
o de hoje; que no momento da fuga de roubo de hoje
uma S10, de cor branca, o trancou fazendo com que
cai-se;  que  o  motorista  da  S10  pegou  o  capacete
agredindo  o  maior  de  idade  que  chegou  a  ser
socorrido ao Hospital de Trauma. (fl. 17) (grifei).

Em  sede  judicial  (mídia  digital  de  fl.  61),  confessou  que,

realmente, praticou o roubo mas apenas quanto a uma vítima (Fabíola Silva)

que estava na parada de ônibus, sendo subtraído dela um celular e uma bolsa.

Relatou  que  a  motocicleta  apreendida  era  dele  e  de  um terceiro  de  nome

David, e confessou que a subtraiu do ofendido Elias Pereira, no entanto, disse

que o réu Daniel não estava no momento do roubo da moto . Ainda, negou

que alguém estivesse portando arma de fogo e disse que estava pilotando a

moto. 

O réu  Daniel  Pereira da Silva,  quando da esfera extrajudicial,

negou a autoria:

Diz  o  interrogado  que  foi  convidado  pelo  menor
conhecido  por  FIECA,  amigo  do  interrogado,  para
juntos darem um “rolé”,  não sabendo o interrogado
que estavam andando em uma moto roubada; que
o menor quando dirigia a moto [sic]; que durante este
“rolé”,  nada  fizeram  a  não  ser  passearem,  porém
foram perseguidos por  um indivíduo em uma ranger
que conseguiu deter o interrogado e seu amigo menor,
onde  este  indivíduo  atribuiu  à  dupla  deter  praticado
vários assaltos; que não cometeu nenhum assalto a
estas  vítimas;  que  não  sabe  dizer  porquê  estão
acusando o interrogado […] (fl. 09) (grifei).

Em seu interrogatório  judicial  (mídia  digital  de  fl.  77),  negou a

imputação que foi feita contra ele, dizendo que apenas pegou carona com o

menor para voltar para casa, negando saber que a motocicleta era roubada,

assim como quem teria efetuado a subtração dos bens das demais vítimas.
Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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Afirmou que a bolsa preta, a qual continha os bens subtraídos, estava com o

menor.

As  declarações  prestadas  pelas  testemunhas  arroladas  pela

Defesa, Maria Helena da Silva (mídia digital de fl. 77) e Luís Carlos de Lima

(mídia digital de fl. 77), em nada auxiliaram para o deslinde do feito, apenas

constatando uma boa conduta social do réu.

Diante de todo o conjunto probatório supramencionado, verifica-se

que, apesar da reiterada negativa do réu e da tentativa do menor de eximi-lo da

prática delitiva, as provas constantes nos autos se mostram coesas e firmes a

indicá-lo como autor dos atos delitivos em lume, não sendo a sua versão dos

fatos verossímil diante do reconhecimento das vítimas e do fato de parte de

seus bens terem sido encontrados no instante em que a população o deteve.

Ora, o ofendido Elias Pereira foi convicto ao reconhecê-lo como

sendo  o  autor  do  roubo  de  sua  motocicleta,  que  aconteceu  no  dia  15  de

dezembro.

Por sua vez, no que pertine aos roubos do dia 20 de dezembro,

ainda que a vítima Fabíola Silva tenha negado, em Juízo, reconhecê-lo e que a

ofendida  Sandra  Victor  não  tenha  o  reconhecido  na  esfera  extrajudicial,  a

vítima  Severina  afirmou,  em sede  policial,  ter  sido  ele  um dos  autores  da

subtração de seus bens, tendo, ademais, sido encontrados com ele e o menor

os bens da primeira.

Ora, em se tratando de crimes patrimoniais, a apreensão da “res

furtiva”  em  poder  do  réu  gera  a  presunção  de  sua  responsabilidade,  com

inversão do ônus da prova, ônus esse do qual sua defesa não se desincumbiu,

estando a negativa de autoria isolada nos autos.

Ademais, não há dúvidas do envolvimento do menor nos crimes

em lume e, portanto, da prática do crime de corrupção de menores pelo réu,

definido  como o  ato  de  praticar  infração  com menor  de  18  (dezoito)  anos,

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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corrompendo-o.

Desse  modo,  a  vergastada  decisão  desmerece  as  críticas

desfechadas,  restando,  seguramente,  comprovada  a  prática  de  roubos

qualificados pelo concurso de agentes (três vezes), bem como com emprego

de arma de fogo (uma vez),  praticados nas mesmas circunstâncias,  com o

mesmo modo e maneira de execução.

Forte em tais razões, nego provimento ao apelo. Oficie-se

É como voto.

       Presidiu  o  julgamento,  com  voto,   o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Arnóbio Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal, dele

participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Benedito da

Silva, relator, e  Aluisio Bezerra Filho (Juiz de Direito com jurisdição limitada

para  substituir  o  Exmo.  Sr.  Des.    Luis  Silvio  Ramalho  Junior).  Ausentes,

justificadamente,   Carlos  Martins  Beltrão  Filho  e  Márcio  Murilo  da  Cunha

Ramos. Presente à Sessão o Exmo. Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de

Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em

João Pessoa, aos 08 (oito) dias do mês de agosto do ano de 2017.

Des. João Benedito da Silva
                                                         RELATOR

Gabinete do Des. João Benedito da Silva


