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Pacífico é o entendimento que, em crimes contra
o  patrimônio,  o  reconhecimento  que  a  vítima
efetua  de  seu  agressor  recebe  fundamental
importância  para  a  configuração  da  autoria  e
materialidade delitiva, dada a sua importância.

Se a confissão do réu, tanto extrajudicial quanto
em juízo,  está  em consonância  com as demais
provas dos autos, não há que falar em absolvição
ou  insuficiência  de  provas  para  manter  a
condenação pelo crime.

Existindo  análise  equivocada  das  circunstâncias
judiciais  do art.  59 do CP, sem o devido cotejo
com os elementos concretos dos autos, impõe-se
o redimensionamento da reprimenda no tocante a
sua dosimetria.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima identificados:

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado

da Paraíba, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, NOS

TERMOS DO VOTO DO RELATOR. 
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RELATÓRIO

Trata-se  de  uma  Apelação  Criminal  (fls.  95)  interposta,

tempestivamente, por Cícero da Silva contra sentença (fl. 77/80) proferida pelo

Juízo de Direito da Vara Única da comarca de Pilões-PB, que o condenou

a uma pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de reclusão,

em regime fechado, pela prática dos crimes capitulados nos art. 157, §2º, I e

II, do Código Penal c/c art. 244-B, do ECA, ao reconhecer que o acusado,

associado a um menor de idade, mediante grave ameaça, consubstanciada na

utilização de uma faca, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em um

aparelho celular, de propriedade de Evinaldo dos Santos Mendes. 

Em suas razões recursais  (fls. 103/108), o apelante requer sua

absolvição,  nos  termos  do  art.  386,  inciso  VII,  do  Código  Penal.

Alternativamente,  pugna pela  reforma da reprimenda fixada,  aplicando-a  no

mínimo legal.

Ao oferecer as contrarrazões (fls. 111/117), o Ministério Público a

quo opinou pelo desprovimento do apelo, mantendo-se, in totum, a respeitável

sentença ora vergastada, por encontrar-se devidamente fundamentada.

Da mesma forma, a Procuradoria de Justiça, por intermédio de

seu Procurador,  Dr.  Amadeus Lopes Ferreira,  exarou  parecer  (fls.  141/145)

opinando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Narra  a  exordial  acusatória  (fls.  02/03)  que,  Cícero  da  Silva,

associado com um menor de idade,  D.A.  dos S.,  mediante  grave ameaça,

consubstanciada na utilização de uma faca, subtraiu para si coisa alheia móvel,

Desembargador João Benedito da Silva
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consistente em um aparelho celular, de propriedade de Evinaldo dos Santos

Mendes.

Conforme restou apurado,  por  volta  das 21h30m do dia  06 de

maio do ano de 2015, o denunciado, conduzindo uma motocicleta que trazia o

adolescente  supracitado  na  garupa,  este  portando  um  instrumento

perfurocortante, ao passar pela rua Hugo Cunha, avistaram a vítima na calçada

falando  ao  celular,  momento  em que  a  abordaram e,  empunhando  a  faca,

exigiram-lhe que entregassem a res furtiva supradescrita, empreendendo fuga

em seguida com destino a cidade de Pilõezinhos.

Ato  contínuo,  após  ser  acionado,  o  destacamento  local

empreendeu  diligências  no  sentido  de  encontrar  os  autores  do  fato,

localizando-os já na entrada da cidade de Pilõezinhos; e, após cerco policial, o

denunciado  tentou  se  desvencilhar  do  produto  do  crime,  sendo  este,  no

entanto, encontrado pelos policiais militares

Por  tais  razões,  fora  denunciado  como  incurso  nas  sanções

penais do art. 157,§2º, I e II, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

Concluída a instrução criminal, foi proferida sentença pelo Juízo

de Direito da Vara Única da comarca de Pilões para condenar o acusado a

uma pena de  06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias, em regime

fechado pela prática dos crimes capitulados no art. 157, §2º, incisos I e II do

Código Penal c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Inconformado,  o  acusado  interpôs  recurso  de  apelação  e,  em

suas  razões  (fls.  103/108),  requereu  a  absolvição,  alegando  que,  embora

comprovada a materialidade, a autoria não restou demonstrada, afirmando que

estava apenas em companhia do menor. 

Alude,  ainda,  não  haver  provas  suficientes  para  embasar  a

condenação, estando esta baseada apenas em testemunhas policiais que não

presenciaram os fatos. 

Desembargador João Benedito da Silva
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Alternativamente,  pugnou  pela  reforma  da  pena  aplicada,

pleiteando a fixação no mínimo legal, ante a ausência de demonstração de sua

periculosidade.

Pois bem.

A  materialidade delitiva  resta  suficientemente  demostrada  por

meio do auto de prisão em flagrante (fls. 05/09), do auto de apreensão  (fl. 13),

- onde consta uma faca peixeira, cabo em plástico, de cor branca - e, ainda,

através do auto de entrega (fl.  14),  onde relata a entrega à vítima da “res

furtiva”. 

Por  sua  vez,  a  autoria,  em que  pese  a  alegação  da  defesa,

encontra-se  devidamente  demonstrada  pela  própria  confissão  do  réu  –  ora

Apelante – associada às declarações da vítima e demais provas testemunhais

colacionadas aos autos. Vejamos:

Quando  do  auto  de  prisão  em  flagrante,  o  policial  Valdomiro
Roque descreveu:

Que por volta das 21:30 horas de hoje dia 06/05/2015,
se encontrava de serviço no Destacamento da polícia
militar de Pilões-PB, quando foi solicitado pela vítima,
EVINALDO  DOS  SANTOS  MENDES,  prestando
queixa de que teria sido assaltado naquele instante na
Rua Hugo Cunha, próximo a Secretaria de Esportes,
da  cidade  de  Pilões,  por  dois  elementos  que  o
abordaram e fazendo menção como quem ia sacar de
uma  arma  na  cintura,  anunciaram  um  assalto  e
subtraíram  UM  APARELHO  CELULAR  DA  MARCA
SAMSUNG DUOS, COR BRANCA, COM TV DIGITAL;
Que  dois  elementos  que  se  encontravam  em  uma
motocicleta  evadiram-se  do  local,  enquanto  que  a
vítima  foi  prestar  queixa  a  polícia;  Que  diante  das
circunstâncias  o  depoente  foi  informado  que  os
assaltantes seguiram pela Bela Vista que dar acesso à
cidade de Pilõezinhos; Que entraram em contato com
o COPOM que  informou do  ocorrido  as  cidades  de
Cuitegi  e  Pilõezinhos;  Que  os  elementos  foram
abordados pela polícia militar de Pilõezinhos, e que o
aparelho celular que fora roubado foi encontrado bem
próximo dos  mesmos  que  o  haviam jogado  fora  na
tentativa  de  livrar-se  do  crime  praticado;  Que  os

Desembargador João Benedito da Silva
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elementos  foram  conduzidos  para  delegacia
plantonista  de  Guarabira  e  entregues  a  autoridade
policial para os devidos fins, após serem reconhecidos
pela vítima como sendo os autores do assalto; Adianta
ainda  o  depoente  que  os  elementos  foram
identificados  como  sendo,  CÍCERO  DA  SILVA,  de
maior idade e DENILSON ANIZIO DOS SANTOS, de
apenas  17  anos  de  idade;  Que  a  moto  apreendida
UMA YAMAHA YBR, PLACA MXU-8899/RN, foi levada
para o Pátio da 2ªCPTRAN de Guarabira (fl. 05).

Em juízo, ratificou a versão supramencionada:

“Que confirma seu depoimento de fls.  05 dos autos;
que  quem  achou  o  celular  e  fez  a  abordagem  do
acusado  e  seu  comparsa  menor  de  idade  foi  o
destacamento  de  Pilõezinhos;  que  quando  chegou
com seu destacamento e abordou o acusado já detido
pelo  destacamento  de  Pilõezinho,  ele  e  o  menor
disseram  que  o  celular  era  deles,  ao  que  a  vítima
replicou 'então destrave'; que o acusado aqui presente
e o menor que o acompanhava não souberam fazer o
desbloqueio do celular, o que foi feito pela vítima 'na
mesma hora'; que o local onde encontrou o acusado e
o menor, detidos pela guarnição de Pilõezinhos era na
entrada  da  cidade,  próximo  a  zona  urbana;  que
estava  presente  quando  a  vítima  reconheceu  o
menor e o acusado aqui presentes;  que não teve
informações  da  prática  de  outros  ilícitos  praticados
pelo  acusado  aqui  presente;  que  quando  da
abordagem  pelo  destacamento  de  Pilõezinhos,  o
acusado e o menor, estavam de posse de uma faca;
que viu a faca em questão na delegacia” (Valdomiro
Roque, testemunha, fl. 57). (Grifei)

Por sua vez, o Policial  Antônio Carlos Vieira Filho relatou na

esfera extrajudicial:

Que por volta das 21:30 horas de hoje dia 06/05/2015,
se encontrava de serviço no Destacamento de polícia
militar de Pilões-PB, quando foi solicitado pela vítima,
EVINALDO  DOS  SANTOS  MENDES,  prestando
queixa de que teria sido assaltado naquele instante na
Rua Hugo Cunha, próximo a Secretaria de Esportes,
da  cidade  de  Pilões,  por  dois  elementos  que  o
abordaram e fazendo menção como quem ia sacar de
uma  arma  na  cintura,  anunciaram  um  assalto  e
subtraíram  UM  APARELHO  CELULAR  DA  MARCA
SAMSUNG DUOS, COR BRANCA, COM TV DIGITAL;
Que  dois  elementos  que  se  encontravam  em  uma
motocicleta  evadiram-se  do  local,  enquanto  que  a
vítima  foi  prestar  queixa  a  polícia;  Que  diante  das
circunstâncias  o  depoente  foi  informado  que  os
assaltantes seguiram pela Bela Vista que dar acesso à

Desembargador João Benedito da Silva
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cidade de Pilõezinhos; Que entraram em contato com
o COPOM que  informou do  ocorrido  as  cidades  de
Cuitegi  e  Pilõezinhos;  Que os  elementos  foram
abordados  pela  polícia  militar  de  Pilõezinhos,  e
que  o  aparelho  celular  que  fora  roubado  foi
encontrado  bem  próximo  dos  mesmos  que  o
haviam  jogado  fora  na  tentativa  de  livrar-se  do
crime praticado; Que os elementos foram conduzidos
para delegacia plantonista de Guarabira e entregues a
autoridade policial  para os devidos fins,  após serem
reconhecidos pela vítima como sendo os autores do
assalto; Adianta ainda o depoente que os elementos
foram identificados como sendo, CÍCERO DA SILVA,
de maior idade e DENILSON ANIZIO DOS SANTOS,
de apenas 17 anos de idade; Que a moto apreendida
UMA YAMAHA YBR, PLACA MXU-8899/RN, foi levada
para  o  Pátio  da  2ªCPTRAN  de  Guarabira  (fl.  06).
(Grifei)

Sendo o mesmo por ele dito perante a autoridade judicial:

Que confirma seu depoimento de fl.06 dos autos; que
o destacamento de Pilõezinhos fez o cerco e qualquer
moto que estava passando eles estavam parando e
aquele  destacamento  deteve o  acusado  e  o  menor;
que a vítima reconheceu o acusado e o menor como
aqueles que haviam roubado seu aparelho celular; que
ao  avistar  a  guarnição  o  acusado  e  seu  comparsa
jogaram o celular  no mato, mas a guarnição refez o
trajeto e encontrou o seu aparelho;  que inicialmente
disseram ser  o  celular  de  sua  propriedade,  mas
não  conseguiram  desbloqueá-lo,  o  que  foi  feito
pela  vítima  posteriormente;  que  nunca  tinha  visto
antes o acusado e não tem conhecimento de sua vida
pregressa; que não foi noticiado nenhuma reação por
parte do acusado quando da abordagem por parte da
guarnição de Pilõezinhos” (fl. 58). (Grifei)

Já a vítima, Evinaldo dos Santos Mendes, em suas declarações

na esfera extrajudicial, relatou: 

que  na  data  de  hoje  dia  06/05/2015,  por  volta  das
21:30 horas, se encontrava na calçada da casa de sua
cunhada, na rua Hugo Cunha, ocasião em que chegou
dois elementos em uma motocicleta de cor roxa, e que
os mesmos colocavam a mão na cintura com quem ia
sacar  de  uma  arma  e  anunciaram  um  assalto  e
tomaram  o  aparelho  celular  do  declarante  UM
APARELHO  CELULAR  DUOS,  COR  BRANCA,
SAMSUNG; Que após tomarem seu aparelho celular
os elementos evadiram-se do local do fato com destino
a Rua Bela Vista com destino a cidade de Pilõezinhos;

Desembargador João Benedito da Silva
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Que o declarante procurou a polícia militar da cidade
de  Pilões,  aonde  prestou  queixa  e  que  os  mesmos
empreenderam diligências e com apoio da guarnição
militar  da cidade de Pilõezinhos,  prenderam os dois
elementos  que  foram  identificados  como  sendo,
CÍCERO  DA SILVA,  de  maior  idade  e  DENILSON
ANÍZIO DOS SANTOS, de apenas 17 anos de idade;
Que os autores do fato foram levados para Delegacia
Plantonista  de  Guarabira  e  entregues  a  autoridade
policial  para  os  devidos  fins;  Que na  delegacia  de
polícia o declarante reconheceu os dois elementos
como  sendo  os  mesmos  que  lhe  assaltaram  na
cidade de Pilões – PB” (fl. 07). (grifei)

Sendo a mesma versão apresentada sob o crivo do contraditório:

“Que confirma seu depoimento de fl. 07 dos autos; que
reconhece  o  acusado  aqui  presente  como uma das
pessoas que lhe assaltou no dia 06.05.2015, por volta
das  21:30  horas;  que  entregou  o  celular  após  o
menor que acompanhava o acusado dizer 'passa,
passa, passa o celular' e colocar a mão na cintura
fazendo  menção  que  tinha  uma  arma;  que  no
momento  em  que  era  abordado  pelo  menor,  o
acusado  aqui  presente  estava  dando  a  volta
fazendo o retorno; que após o depoente entregar o
celular  ao menor,  este e o acusado seguiram na
motocicleta no sentido de Pilõezinhos; que o menor
era  o  garupa  da  motocicleta;  que  não  conhecia
nenhum dos dois agentes do crime do qual foi vítima;
que o menor e o acusado aqui presentes foram presos
quando estavam juntos; que o aparelho roubado custa
cerca  de  R$  900,00  reais  e  foi  recuperado;  que
segundo a  guarnição de Pilõezinhos que abordou o
acusado e o menor eles haviam jogado seu aparelho
celular em local próximo quando da abordagem policial
(fl. 56) (Grifei)

Nesse  instante,  faz-se  mister  ressaltar  que  as  palavras  do

ofendido,  em  crimes  patrimoniais,  assumem  especial  relevo  dadas  as

circunstâncias em que são geralmente praticados, haja vista que, em geral, os

agentes  aproveitam-se  de  locais  ermos  e  momentos  em  que  a  vítima  se

encontre longe do alcance de testemunhas. 

Nesse sentido a jurisprudência é pacífica ao afirmar, que:

APELAÇÃO  CRIMINAL  -  CRIME  DE  ROUBO
MAJORADO  PELO  CONCURSO  DE  PESSOAS  -

Desembargador João Benedito da Silva
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ABSOLVIÇÃO  -  IMPOSSIBILIDADE  -
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  DEVIDAMENTE
DEMONSTRADAS  -  RECONHECIMENTO  DO
AGRESSOR - ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA
DO  OFENDIDO  -  RECURSO  CONHECIDO  E
DESPROVIDO. Em  sede  de  crimes  patrimoniais,
não se pode olvidar, a palavra da vítima reveste-se
de  manifesta  relevância,  especialmente  quando
esta  descreve  com  firmeza  a  cena  do  crime  e
reconhece, com igual firmeza, os meliantes. (TJMG
APR  10558100018313001  MG,  Relator:  Márcia
Milanez, Data do Julgamento: 20/05/2014, 6ª Câmara
Criminal, Data da Publicação: 26/05/2014) (Grifei).

Soma-se às provas supramencionadas, que o menor D.A. dos S.,

então comparsa do acusado, confirmou a participação dele no ato delitivo:

“Que na data de hoje passou a ingerir bebida alcoólica
com  seu  colega  CÍCERO  DA  SILVA;  que  após
ingerirem  bebida  alcoólica  saiu  com  seu  amigo
CÍCERO  DA SILVA em  uma  motocicleta,  porém  o
declarante de carona; Que se dirigiram para cidade de
Pilões,  aonde  lá  chegando  não  viram  nenhum  bar
aberto,  pois  iam  beber,  então  quando  já  se
preparavam para  sair  da  cidade  viram um rapaz
com  um  aparelho  celular  e  pararam  a  moto  e
anunciaram  um  assalto;  Que  após  tomarem  o
aparelho celular  evadiram-se do local  do fato na
motocicleta com destino a cidade de Pilões; Que o
declarante  portava  uma  faca  peixeira  de  cabo
plástico de cor branca; Que já na saída da cidade de
Pilõezinhos foram abordados pela polícia militar; Que
seu amigo CÍCERO quando viu a polícia militar jogou o
celular fora; que a polícia militar encontro o aparelho
celular que roubaram da vítima na cidade de Pilões;
Que  o  declarante  e  seu  amigo  CÍCERO  foram
conduzidos para Delegacia Plantonista da cidade de
Guarabira;  Que esta  foi  a  primeira vez que praticou
assalto; Que não é viciado em drogas; Que estuda a
sexta série” (fl. 08). (Grifei).

Por  fim,  o  acusado,  Cícero  da  Silva,  em  seu  interrogatório

policial, confessou a prática do tipo penal pelo qual fora denunciado, conforme

abaixo transcrito:

“Que  afirma  o  interrogado  que  por  volta  das  21:30
horas,  se  encontrava  na  cidade  de  Pilõezinhos,
juntamente  com  o  adolescente,  DENILSON  ANÍZIO
DOS  SANTOS,  que  estavam  tomando  cerveja  e
resolveram  ir  a  cidade  de  Pilões,  numa  moto  de

Desembargador João Benedito da Silva
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propriedade do interrogado; Que seguiram para Pilões
e chegando lá foram até um bar, tomaram uma cerveja
e saíram; Que quando passavam em uma rua viram
um rapaz na calçada de uma casa, o interrogado
parou a moto e seu amigo, DENILSON ANÍZIO DOS
SANTOS, foi  até o mesmo e subtraiu o aparelho
celular  da  vítima;  Que  em  seguida  se  dirigiram
para cidade de Pilõezinhos, aonde residem e que
ao  chegarem  em  Pilõezinhos,  foram  abordados
pela polícia militar; Que o aparelho celular foi jogado
fora por seu amigo,  DENILSON, mas foi  encontrado
pela  polícia  militar;  que  foi  dado  voz  de  prisão  ao
interrogado  e  seu  amigo,  os  quais  foram
encaminhados  para  delegacia  plantonista  de
Guarabira;  que nunca fora preso e  nem processado
anteriormente; Que não conhece a vítima do assalto”
(fl. 09). (Grifei).

Versão essa integralmente confirmada em sede de interrogatório

judicial, o que inibe o acolhimento da tese de negativa de autoria levantada em

sede de razões recursais:

“Que  é  verdadeira  a  acusação  que  consta  da
denúncia; que estava no local onde se deram os fatos
ao  tempo  da  infração;  que  não  conhece  as  provas
contra si apuradas; que não conhece a vítima; que não
conhece  as  testemunhas;  que  nada  tem  a  alegar
contra as mesmas; que a arma apreendida estava com
o menor; que o menor convidou o depoente para dar
um 'rolê' na cidade de Pilões;  que chegando aqui o
menor  abordou  a  vítima  e  enquanto  isso  o
depoente dava a volta na moto; que menor então
subiu  na  garupa  e  o  depoente  se  dirigiu,
conduzindo a moto na direção de Pilõezinhos; que
na entrada da cidade foram detidos pela guarnição de
Pilõezinhos e pensava que o menor ainda estava na
posse do celular, mas ele tinha jogado para evitar que
a  guarnição  local  o  encontrasse;  que  após  a
abordagem policial, o menor negou e o depoente ficou
calado,  nada dizendo sobre a ocorrência policial  em
questão; que os policiais da guarnição vasculharam as
proximidades  do  local  onde  pararam  a  moto  e
encontraram  o  celular  jogado  no  chão  há
aproximadamente  cinco  metros;  que  o  seu
companheiro 'como é de menor'  foi quem conversou
com os policiais e disse que o celular era dele; que os
policiais  então  pediram  ao  menor  para  que
desbloqueasse o celular, o que não conseguiu; que a
vítima desbloqueou o celular depois; que viu quando
o menor abordou a vítima e exigiu a entrega do
telefone celular e fez menção a mostrar a faca na
cintura” (fls. 59/60) (Grifei)
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Nesse norte, em que pese a alegação da defesa, não há que se

falar  em  insuficiência  probatória  pois  a  autoria  e  a  materialidade  foram

irrefutavelmente  comprovadas  nos  autos,  estando  o  fato  perfeitamente

subsumido ao tipo penal.

Mantida a condenação, passo à análise da dosimetria. Para tanto,

inicialmente, há de ser transcrito o trecho da sentença ora combatido:

Com relação ao crime de roubo:
A  culpabilidade do  condenado  não  apresenta
elementos exacerbados nos autos; consoante certidão
de  antecedentes  às  fls.  71-74,  o  condenado  não
possui maus antecedentes, haja vista ali não constar
condenação,  muito  embora  tenha  respondido  ou
responda a vários procedimentos de natureza penal;
com relação à  conduta social,  é fato relevante nos
autos  a  ausência  de  ocupação  lícita,  ou  seja,  o
acusado  não  apresentou  em  momento  algum  dos
autos  comprovação  –  sequer  através  de  prova
testemunhal  =  de  ter  exercido  algum  dia  trabalho
honesto e manter-se através do mesmo, ou seja, ser
um  elemento  socialmente  produtivo,  muito  embora
alegue, apenas no interrogatório de fl.59, ser ajudante
de  pedreiro;  quanto  à  personalidade do agente,  o
fato  de  ter  respondido  ou  responder  a  vários
procedimentos  de  natureza  penal,  inclusive  por  ato
infracional quando da menoridade, com aplicação de
remissão,  inclusive,  denotam  uma  personalidade
voltada à prática do ilícito, apesar da não existência de
condenação  pretérita;  os  motivos  ensejadores  do
delito são os comuns à espécie, a cobiça desmedida
pela  aquisição  de  bens,  não  importa  a  forma;  as
circunstâncias judiciais  em que o fato se deu, com
consumo de bebida alcoólica em companhia de menor
e  condução  de  veículo  automotor  com  menor  na
garupa, depõem gravemente contra o condenado, haja
vista os riscos que impôs à sua vida, de terceiros que
encontrasse pelo caminho e, principalmente à vida do
próprio  menor  que  o  acompanhava  na  ocasião;  as
consequências do crime não forma de monta, posto
que  a  vítima  recuperou  a  coisa  roubada; o
comportamento da vítima em nada colaborou para a
prática do ilícito. 
Considerando  as  circunstâncias  judiciais  acima
elencadas, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de
reclusão, a qual atenuo 6 (seis) meses, considerando
a  confissão  espontânea,  e  em  mais  seis  meses,
considerando  ser  o  apenado  menor  de  vinte  e  um
anos quando da prática do ilícito, nos termos do art.
65,  inciso  I  e  III,  alíneas  “d”  do  Código  Penal,
tornando-a em 4 (quatro) anos de reclusão. Aumento a
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pena de um terço, considerando a causa de aumento
especial relativa ao uso de arma, tornando a pena em
5 (cinco)  anos e 4 (quatro) meses reclusão, bem
como pena de multa de 60 (sessenta) dias-multa.

Com relação ao crime de corrupção de menores
(art. 244-B da Lei n. 8.069/90):
A  culpabilidade do  condenado  não  apresenta
elementos exacerbados nos autos; consoante certidão
de  antecedentes  às  fls.  71-74,  o  condenado  não
possui maus antecedentes, haja vista ali não constar
condenação,  muito  embora  tenha  respondido  ou
responda a vários procedimentos de natureza penal;
com relação à  conduta social,  é fato relevante nos
autos  a  ausência  de  ocupação  lícita,  ou  seja,  o
acusado  não  apresentou  em  momento  algum  dos
autos  comprovação  –  sequer  através  de  prova
testemunhal  =  de  ter  exercido  algum  dia  trabalho
honesto e manter-se através do mesmo, ou seja, ser
um  elemento  socialmente  produtivo,  muito  embora
alegue, apenas no interrogatório de fl.59, ser ajudante
de  pedreiro;  quanto  à  personalidade do agente,  o
fato  de  ter  respondido  ou  responder  a  vários
procedimentos  de  natureza  penal,  inclusive  por  ato
infracional quando da menoridade, com aplicação de
remissão,  inclusive,  denotam  uma  personalidade
voltada à prática do ilícito, apesar da não existência de
condenação  pretérita;  os  motivos  ensejadores  do
delito são os comuns à espécie, a utilização de menor
como defesa e arma na consecução de crimes, posto
que auxiliar na prática e pessoa ao qual comumente
procura  o  maior  atribuir  culpa  exclusiva  ou  maior
parcela  de  culpa,  como  se  verifica  claramente  no
interrogatório  do acusado à fl.  60,  onde diz:  ”...  que
seu  companheiro  “como  é  de  menor”  foi  quem
conversou com os policiais e disse que o celular era
dele”; as  circunstâncias judiciais  em que o fato se
deu, com consumo de bebida alcoólica e condução de
veículo  automotor  com  menor  na  garupa,  depõem
gravemente contra o condenado, haja vista os riscos
que impôs à própria vida do menor em questão;  as
consequências  do  crime  não  foram  de  monta; o
comportamento da vítima não é relevante.
Considerando  as  circunstâncias  judiciais  acima
elencadas,  fixo a  pena-base em 2  (dois)  anos de
reclusão, a  qual  atenuo  de  3  (três)  meses,
considerando  a  confissão  espontânea,  e  de  mais  3
(três)  meses,  considerando  tratar-se  de  apenador
menor de 21 (vinte e um) anos à época do ilícito, nos
termos do art. 65, inciso I e III, alínea “d”, tornando-a
em 1(um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.
Do concurso formal de crimes:
Considerando o concurso formal de delitos, a teor do
art.  70  do  Código  Penal,  aumento  a  pena  do  delito
mais grave em 1/6, tornando-a, definitivamente, em 6
(seis)  anos,  2  (dois)  meses  e  2  (dois)  dias,
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reclusão, cumulada com 70 (setenta) dias-multa.
(fls.79v/80). (grifei).

Atente-se, em primeiro instante, que, no crime de roubo majorado,

a  culpabilidade,  os  antecedentes,  o  motivo,  as  consequências  e  o

comportamento da vítima foram avaliados de modo favorável ao réu.

No entanto, a conduta social, a personalidade do agente e as

circunstâncias do crime mostram-se desfavoráveis, sendo as duas primeiras

analisadas  de  forma  equivocada  pelo  magistrado  primevo,  embora  tenha

acertado na fixação do quantum da pena.

É que a  conduta social refere-se ao comportamento do réu no

trabalho, no meio social, cidade, bairro, associações a que pertence, bem como

o papel dele na comunidade e seus meios de sobrevivência, não sendo correto

utilizar,  tão  somente,  a  ausência  de  comprovação  de  trabalho  para  valorar

negativamente a referida circunstância judicial.

Por outro lado, no que concerne à  personalidade, conforme o

entendimento consolidado no STJ, a falta de elementos concretos a provocar

uma negativa valoração da personalidade do paciente é causa de flagrante

ilegalidade, permissiva de modificação da pena cominada, de modo a afastar o

fundamento  inidôneo,  diminuindo  a  reprimenda  estabelecida  (AgRg  no  HC

380.576/MA,  Rel.  Ministro  NEFI  CORDEIRO,  SEXTA TURMA,  julgado  em

28/3/2017, DJe 4/4/2017).

Nesse norte, o fato de o réu já ter respondido a outros crimes,

sem informação de que tenha sido condenado por eles, não é elemento capaz

de  fundamentar  a  negativação  da  referida  circunstância,  a  título  de  ser  a

personalidade voltada para o crime, uma vez que assim o fazendo, estaríamos

por afrontar o princípio constitucional da presunção de inocência. A propósito:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  DE  DROGAS.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  COMPROVADAS.
DOSIMETRIA.  CONDUTA  SOCIAL.
PERSONALIDADE.  DECOTE.  SUBSTITUIÇÃO  DA
PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
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POSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 44 DO CP.
A conduta social representa a forma como o agente se
comporta  no  seio  social,  familiar  e  profissional  ao
tempo  do  crime.  Para  ser  avaliada  negativamente,
precisa  fundamentar-se  em  critérios  concretos  que
apontem  ser  comprometida,  não  sendo  suficiente  a
mera  referência  a  delitos  cometidos  no  curso  do
processo,  nem  à  ausência  de  atividades  laborais  e
estudantis  pelo  réu. A  valoração  da  personalidade
deve se fundamentar em elementos concretos, dados
técnicos,  elaborados  por  profissionais  capacitados
para este fim. Possível a substituição de pena corporal
fixada abaixo de 4 (quatro) de reclusão, por restritivas
de direito, quando preenchidos os requisitos do art. 44
do  CP.  Recurso  conhecido  e  provido.  (TJ-DF. APR
20140111484153.  Relator:  Souza  e  Avila.  2ª  Turma
Criminal.  Data  do  julgamento:  09.07.2015.  Data  da
publicação: 15.07.2015). 

HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  INTERNACIONAL.
COMPROVAÇÃO.  ART.  18,  III,  DA LEI  N.  6.368/76.
REDUÇÃO DA PENA-BASE. SÚMULA 444/STJ. 1. A
competência  para  julgamento  do  delito  de  tráfico
internacional  de  drogas  é  da  Justiça  Federal.  As
instâncias ordinárias indicaram, com base nas provas
obtidas  durante  a  instrução,  a  existência  da
transnacionalidade do delito. 2. Nos termos da Súmula
444/STJ,  inquéritos  policiais  ou  ações  penais  em
andamento não se prestam a majorar a pena-base a
título de maus antecedentes, em respeito ao princípio
da presunção de inocência.  Quanto à ação penal  já
transitada em julgado, ela é considerada na fixação da
pena-base,  servindo  como  prova  de  antecedente
negativo.  3.  Habeas  corpus  denegado.  (STJ  -HC
163052 MS, T6, Relator: Ministro Sebatião Reis Júnior,
Data de Publicação: DJe 10/10/2011).

Quanto à primeira fase da dosimetria do crime de corrupção de

menores,  entendo  que  também  merece  reforma,  pelos  mesmos  motivos

supramencionados. Ademais, no que tange às circunstâncias do crime, estas

não se mostram suficientes para fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Desse modo, passo à nova dosimetria:

Roubo majorado (art. 157, §2º, I e II do Código Penal)

1ª fase: considerando que apenas uma das 08 circunstâncias foi

fundamentada de modo desfavorável ao réu (circunstâncias do crime) e que a
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pena mínima abstrata é de 04 (quatro) anos, mantenho fixada a pena-base em

05 (cinco) anos de reclusão.

2ª  fase: considerando  a  confissão  espontânea,  mantenho  a

atenuação da pena-base em 06 (seis) meses, além dos 06 (seis) meses em

face do reconhecimento atenuante de menoridade relativa, nos termos do art.

65, incisos I e III, alínea “d” do Código Penal, tornando-a em  04 (quatro) anos

de reclusão.

3ª fase: diante da causa de aumento do inciso I, §2º do art. 157

do CP (emprego de arma), mantenho e aplico a majoração da pena em 1/3 (um

terço),  totalizando uma pena de  05 (cinco)  anos e 04 (quatro)  meses de

reclusão  e  60  (sessenta)  dias-multa,  a  qual  torno  definitiva  ante  a

inexistência de outras causas de aumento ou diminuição.

Corrupção de menores (artigo 244-B da Lei n. 8.069/90)

1ª  fase: diante  das  circunstâncias  judiciais  analisadas,

considerando-as favoráveis ao réu, e reconhecendo a pena mínima abstrata

(01 ano), aplico a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

2ª fase: reconheço as atenuantes de confissão espontânea e de

menoridade relativa, nos termos do art. 65, incisos I e III, alínea “d” do Código

Penal, entretanto, deixo de aplicá-las por encontrar-se a pena em seu mínimo

legal.

3ª fase:  ausentes outras causas modificadoras da pena, torno-a

definitiva em 01 (um) ano de reclusão.

Em  face  do  concurso  formal,  a  pena  a  ser  aplicada  é

estabelecida para o crime de roubo majorado acrescido de  1/6 (um sexto),

totalizando uma sanção penal de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte)

dias de reclusão, além de 70 (setenta) dias-multa.
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No entanto,  a respeitável sentença ora vergastada incorreu em

erro material ao fixar o quantum final da reprimenda, aplicando-a em 06 (seis)

anos, 02 (dois) meses e  02 (dois) dias de reclusão, além de 70 (setenta)

dias-multa.  Dessa forma, utilizando o principio da proibição da  reformatio in

pejus, mantenho a pena aplicada em 1º grau.

Forte em tais razões, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

Expeça-se Guia de Execução Provisória.

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.  Rodrigues  Marques  da  Nóbrega,

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 01 (primeiro) dia do mês de agosto do ano de 2017.

Des. João Benedito da Silva
                                                         RELATOR
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