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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002313-95.2016.815.0351– 3ª Vara da Comarca
de Sapé/PB
RELATOR: Des. Carlos Martins Beltrão Filho 
APELANTE: Almir Gonçalves da Silva
ADVOGADO: José Maria Torres da Silva (OAB/PB 15.591)
APELADA: A Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL.  ROUBO
QUALIFICADO  E  CORRUPÇÃO  DE  MENOR.
CONDENAÇÃO.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  INCONTESTES.
RECONHECIMENTO  DO  ACUSADO  PELA
VÍTIMA.  PARTICIPAÇÃO  DO  MENOR  NA
PRÁTICA DO DELITO. CRIME DESCRITO NO
ART.  244-B  DO  ECA.  CONFIGURADO.
DESPROVIMENTO.

- Sendo suficientes as provas carreadas aos autos na
forma como ficou evidenciado na decisão do Juízo
a  quo, mantem-se  a  condenação  do  denunciado,
visto que, configurado o elemento subjetivo do tipo
penal  do  art.  157,  §  2º,  incisos  I  e  II,  do Código
Penal

-  Em tema de delito patrimonial, a palavra da
vítima, especialmente quando descreve com firmeza
a cena criminosa e identifica o agente com igual
certeza, representa valioso elemento de convicção
quanto à certeza da autoria da infração.

- A conduta descrita no art. 244-B do ECA consiste
em “corromper ou facilitar a corrupção de menor de
18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal
ou induzindo-o a praticá-la”. Sua consumação se dá
com  a  prática  de  qualquer  ato  de  execução  da
infração  penal  com  o  menor  ou  com seu  simples
induzimento

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal,
acima identificados,
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ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do
voto do relator, em harmonia com o parecer. Oficie-se.

RELATÓRIO

Perante a 3ª Vara da  Comarca de Sapé/PB, Almir Gonçalves da
Silva, devidamente qualificado, foi denunciado como incurso no crime do art. 157, §2º,
incisos I e II do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, pelos fatos a seguir
narrados:

“Nos dias 05 e 06 de Dezembro de 2016, nesta cidade de Sapé, o
denunciado, juntamente com o menor Carlos Alberto da Silva Oliveira, subtraíram coisa
móvel alheia, para si, mediante grave ameaça com o emprego de arma de fogo.

Conforme consta no inquérito policial, no dia 05 de dezembro
deste ano, por volta das 16h27min, o denunciado, juntamente com o menor já referido,
entraram no estabelecimento Mercadinho e  Frios  Nova  Ave,  anunciaram o assalto,
sendo  um  deles  armado  com  um  revólver  e  abordaram  várias  pessoas  dentro  do
estabelecimento, tendo subtraído 01 aparelho celular Nokia de cor preta; 01 aparelho
celular da marca samsung Galax S3 Mini de cor preta; 01 aparelho celular da marca
samsug e  a  quantia  de  cerca  de  R$ 300,00 (trezentos  reais),  conforme boletim de
ocorrência às fls. 32. 

No  outro  dia,  já  06  de  dezembro  deste  ano,  por  volta  das
17h30min, novamente, o denunciado com o menor Carlos, entraram no estabelecimento
comercial  Minibox  Nossa  Senhora  da  Guia  e  anunciaram  o  assalto,  estando  o
denunciado com arma de fogo em punho, ameaçando à vítima, Cristiano José Andrade
Neves, oportunidade em que subtraíram a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais). 

Após ser acionada sobre a ocorrência de roubo a mão armada em
dois mercadinhos desta cidade, a guarnição da polícia militar empreendeu diligências
obtendo  imagens  dos  suspeitos  através  de  câmeras  de  segurança  de  um  dos
estabelecimentos roubados, e, por meio dessas imagens, conseguiram localizar os dois
suspeitos, que foram perseguidos e capturados.

Conforme termo de apresentação e apreensão foram encontrados
com os suspeitos uma moto Honda cor vermelha placa 0FZ2476 e um capacete de cor
branca marca Helt,  produtos de outro roubo na cidade de Gurinhém/PB,  conforme
boletim de ocorrência às fls. 30. 
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Ressalta-se  que  umas  das  vítimas  do  delito  reconheceu  o
denunciado como autor do fato. 

Assim, diante do auto de apreensão e prisão em flagrante (fl. 03),
dos relatos das testemunhas (fls.  03/05) e das vítimas (fls.  06 e 32),  há suficientes
indícios de autoria e materialidade delitivas necessários à propositura desta ação penal.”
(fl. 03)

Denúncia recebida em 19 de dezembro de 2016 (fls. 47/47v).

Concluída a instrução criminal e oferecidas as alegações finais
pelo Ministério Público (fls. 76/79) e pela defesa (fls. 81/84).

O MM Juiz singular julgou procedente a denúncia, para condenar
o acusado Almir Gonçalves da Silva, como incurso nas sanções do art. 157, §2º, incisos
I e II, do Código Penal c/c art. 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 70 do Código
Penal, aplicando a pena da seguinte maneira:

- Da pena aplicada em função da prática do crime de roubo:

Após a análise das circunstâncias judiciais, a pena-base foi fixada
em 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Em razão de verificar a presença da agravante da reincidência, eis
o  réu  praticou novo  crime em menos  de  um ano após  o  trânsito  em julgado da
sentença penal condenatória proferida no processo nº 0000522-78.2014.815.0281. Por
outro lado, também, consignou a incidência da atenuante da confissão espontânea.
Assim, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de justiça, procedeu com a
compensação dessas circunstâncias, de tal modo que fixou a pena intermediária em 05
(cinco) anos de reclusão e 06 (sessenta) dias-multa.

Na  terceira  fase,  considerou  a  incidência  de  duas  majorantes,
sendo elas emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Dessa forma, aumentou a
pena intermediária e 1/3 (um terço) e, ante a ausência de causa de diminuição de pena,
fixou a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta)
dias-multa, sendo cada dia multa no valor de 1/30 do salário mínimo nacional vigente
na época do fato. 

 - Da pena aplicada em função da prática do crime de corrupção de menores:

Após a análise das circunstâncias judiciais, a pena-base foi fixada
em 01 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.
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Em razão de verificar a presença da agravante da reincidência, eis
o  réu  praticou  novo crime  em menos  de  um ano  após  o  trânsito  em julgado  da
sentença penal condenatória proferida no processo nº 0000522-78.2014.815.0281. Por
outro lado, também, consignou a incidência da atenuante da confissão espontânea.
Assim, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de justiça, procedeu com a
compensação dessas circunstâncias, de tal modo que fixou a pena intermediária em 01
(um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

Na  terceira  fase,  não  incidiram  causas  de  aumento  ou  de
diminuição de pena, motivo pelo qual fixou a pena definitiva em 01 (um) ano e 6
(seis) meses de reclusão.

- Do concurso formal de crimes (art. 70, do Código Penal):

Por considerar o concurso formal entre os dois crimes, nos moldes
do  art.  70,  caput,  do  CP,  aumentou  a  pena  mais  grave  em 1/6  e  tornou-a  pena
definitiva para os dois crimes após a exasperação em 07 (sete) anos e 01 reclusão e 93
(noventa e três) dias-multa. 

Em razão do réu ser reincidente, nos termos do art. 33 do Código
Penal, fixou o regime fechado para o cumprimento inicial da pena e, ante a ausência
do preenchimento dos requisitos dispostos no art. 44 do CP, deixou de substituir a
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 

Irresignada, a defesa de Almir Gonçalves da Silva apelou (fl. 92),
pugnando, em suas razões recursais (fls. 100/101),  que  “Para  a  defesa  os
fundamentos contidos na peça condenatória são impróprios para se admitir que o réu
tenha  praticado  o  delito  penal  que  foi  narrado  na  denúncia  de  fls.  02/04  e
aproveitado para condenação do réu.” (fl. 101)

Contrarrazões ofertadas às fls. 102/106

Instada a pronunciar-se, o  Procurador  de  Justiça  Francisco
Sagres de Macedo Vieira opinou pelo desprovimento do recurso  (fls. 111/118).

É o relatório.

VOTO

A  pretensão  recursal  consubstancia-se  na  contrariedade  à
sentença  condenatória  proferida  pelo  magistrado  singular,  pugnando  por  sua
reforma, no sentido de absolver o acusado das imputações que lhe são atribuídas,
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pois as provas anexadas aos autos são frágeis para fundamentar o édito condenatória.

A autoria e a materialidade restam, amplamente, comprovadas,
de modo a positivar a existência do delito de maneira cristalina, o que se depreende
das suficientes provas colhidas durante as fases inquisitorial e processual, tais como,
o Auto de Prisão em Flagrante (fls. 06/08), Auto de Apresentação e Apreensão (fl.
26), depoimentos testemunhais e da vítima, além da confissão do acusado.

A  testemunha  Sérgio  Jerônimo  Marques,  policial  militar,
quando foi ouvido, em juízo, informou que assistiu a filmagem do assalto realizado
no  estabelecimento  comercial  e  saiu  em  diligência  para  tentar  efetuar  a  prisão.
Destacou que o acusado e o menor abandonaram a motocicleta e tentaram fugir, cada
um  se  escondendo  em  uma  casa  diferente,  momento  em  que  efetuou  a  prisão.
Afirmou,  ainda,  que  a  vítima  Cristiano  teria  feito  o  reconhecimento  e  que  a
motocicleta utilizada no assalto era roubada. (mídia, fl. 66)

O  outro  policial  militar  Allan  Gleidison  de  Araújo  que,
também, foi ouvido perante a autoridade judicial afirmou que estava passando na rua
em rondas normais, quando foi parado pelo dono de um estabelecimento comercial,
que  teria  informado  ter  sido  assaltado  e  passou  as  características  das  pessoas
envolvidas.  Destacou  que  foram  informados,  ainda,  que  outro  estabelecimento
comercial tinha sido assaltado e que havia câmeras de segurança no local. Então,
pegaram as  filmagens  e  levaram à  vítima  do  primeiro  Mercadinho,  a  qual  teria
identificado as pessoas, de modo que saíram em diligências e efetuaram a prisão do
acusado.  No momento da prisão,  não foi  encontrada arma de fogo,  contudo,  nas
imagens obtidas, é possível visualizar a utilização. (mídia, fl. 66)

Acrescento, também, que o policial militar Josiel Meireles da
Costa, ratificou, em juízo, o depoimento prestado na delegacia. Destacou que, após
visualizaram as imagens fornecidas por uma das vítimas, saíram em diligência e foi
feita prisão do acusado e apreensão do menor e que Cristiano, uma das vítimas, teria
reconhecido-os. (mídia, fl. 66)

A vítima  Cristiano  José  Andrade  Neves,  ouvido,  em  juízo,
ratificou o depoimento prestado na esfera policial e asseverou que sua esposa estava
no caixa  do  estabelecimento  comercial,  e  ele  ao  lado,  tendo presenciado todo o
ocorrido. No momento, consignou que reconhecia o acusado como uma das pessoas
envolvidas no assalto. Disse que, no momento da ação, o acusado estava com a arma
em punho,  sempre empregando grave ameaça ao apontar a arma de fogo para a
vítima e sua esposa, tendo subtraído cerca de R$ 300,00 (trezentos reais). (mídia, fl.
74)

Apelação Criminal nº 0002313-95.2016.815.0351            C.M.B.F. - Relator                             5



   Poder Judiciário
   Tribunal de Justiça da Paraíba
    Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

Por  sua  vez,  o  réu  Almir  Gonçalves  da  Silva,  ao  ser
interrogado, em juízo, que é verdadeira a acusação de que teria realizado o assalto no
estabelecimento  comercial  que  tinha  câmeras  de  segurança,  mas  estava  sozinho
momento do cometimento do crime e que a arma utilizada lhe pertencia. (mídia, fl.
74)

Nos crimes de roubo praticados à sorrelfa, a prova
coligida, em especial a palavra da vítima, se não for desconstituída por
qualquer dos demais elementos de convencimento apurados em instrução,
como sói acontecer no presente caso, é absolutamente hábil para sustentar o
decreto condenatório.

Nesse sentido, cito precedentes desta Câmara Criminal:

56094538 - APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE
ROUBO  MAJORADO.  CONCURSO  DE
AGENTES.  CONDENAÇÃO.  PEDIDO  DE
ABSOLVIÇÃO.  NEGATIVA  DE  AUTORIA.
IMPOSSIBILIDADE.  MATERIALIDADE  E
AUTORIA DEMONS-  TRADAS.  PALAVRA DA
VÍTIMA  QUE  SE  COADUNA  COM  DEMAIS
ELEMENTOS DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO.
CONDENAÇÃO  MANTIDA.  PEDIDO  DE
REDUÇÃO  DA  PENA.  REANÁLISE  DAS
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS.  AUMENTO
INJUSTIFICADO. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO
LEGAL. MEDIDA QUE SE IMPÕE. TERCEIRA
FASE DA DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO
MANTIDA.  RECURSO  PROVIDO.  No  cotejo
entre a fala do acusado, isento de compromisso e de
produzir  prova  contra  si  próprio,  e  da  vítima  e
testemunha  que  podem  responder  por  suas
afirmações  em faltando  com a  verdade,  há  de  se
valorar  a  palavra  destes  últimos.  Sendo  as
circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado, deve
a pena-base ser fixada no mínimo legal. (TJPB; APL
0000738-07.2015.815.0151;  Câmara  Especializada
Criminal;  Rel.  Des.  Marcos  William  de  Oliveira;
DJPB 29/03/2017; Pág. 12)
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56094704 - APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE
ROUBO  MAJORADO.  MATERIALIDADE  E
AUTORIA  COMPROVADAS.  PALAVRA  DA
VÍTIMA.  VALOR  PROBATÓRIO  RELEVANTE.
RECONHECIMENTO  DE  PESSOA.  PROVA
TESTEMUNHAL.  CONJUNTO  PROBATÓRIO
ROBUSTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO.  Tendo  a  prova  coligida  aos
autos comprovado, inequivocamente, a participação
do  réu  no  evento  delituoso,  não  há  como  ser
acolhido o seu pleito absolutório ante a inexistência
de  dúvida  ou  fragilidade  probatória.  (TJPB;  APL
0009590-64.2013.815.2002;  Câmara  Especializada
Criminal; Rel. Des. João Benedito da Silva; DJPB
04/04/2017; Pág. 5)

Outrossim, o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão do
apelante é harmônico e verossímil, narrando as circunstâncias em que se deu a prisão
do acusado.

Há que se observar, ainda, que a conduta descrita no art. 244-B
do ECA consiste em “corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito)
anos,  com  ele  praticando  infração  penal  ou  induzindo-o  a  praticá-la”.  Sua
consumação se dá com a prática de qualquer ato de execução da infração penal com
o menor ou com seu simples induzimento e, no caso dos autos, restou praticado o
delito de roubo foi pelo acusado, ora apelante, em companhia do menor infrator C.
A. da S. O.

Como se vê, o substrato probatório a autorizar uma condenação
é  irrefragável  e  aprume.  A materialidade  e  a  autoria  atribuídas  ao  apelante  são
incontestes, pois conduzem à inexorável conclusão da sua responsabilidade.

Ante  o exposto,  nego provimento  ao recurso para  manter  a
sentença em todos os seus termos.

É o meu voto. 

Cópia desta decisão serve como ofício de notificação.

Presidi  o  julgamento,  como  Presidente  da  Câmara  Criminal,
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votando,  além  de  mim,  Relator,  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores
Márcio Murilo da Cunha Ramos, revisor, e Arnóbio Alves Teodósio (vogal).

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
10 de abril de 2018.

João Pessoa, 11 de abril de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                       Relator
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