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ACÓRDÃO
APELAÇÃO  CRIMINAL  Nº  0023909-32.2016.815.2002  -  3ª  Vara  Criminal  da
Comarca da Capital
RELATOR : Tércio Chaves de Moura, juiz convocado para substituir o Desembargador
Márcio Murilo da Cunha Ramos.
APELANTE : Ewerton Diego da Silva Matias
DEFENSOR : Fernanda Ferreira Baltar e Enriquimar Dutra da Silva
APELADO : Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBOS
CIRCUNSTANCIADOS NA MODALIDADE TENTADA E
CONSUMADA E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 157,
§2º, INCISOS I E II CP, ART. 157, §2º, INCISOS I E II C/C
ART. 14, INCISO II DO CP E ART. 244-B DO ESTATUTO
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, C/C ART. 69, DO
CP).  CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  DO  RÉU.  1.
PEDIDO  DE  ABSOLVIÇÃO  POR  INSUFICIÊNCIA  DE
PROVAS.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
DEVIDAMENTE  COMPROVADOS.  2.  PEDIDO  DE
REDUÇÃO  DA  PENA.  IMPOSSIBILIDADE.
RAZOABILIDADE  E  PONDERAÇÃO  DO  JUÍZO
SENTENCIANTE. DOSIMETRIA ADEQUADA DA PENA.
DESPROVIMENTO.

-  Na  hipótese  vertente,  e  em que  pese  a  negativa  de  autoria
levantada  pelo  réu  em seu  interrogatório  judicial,  as  diversas
evidências materiais coligidas aos autos se constituem em sólido
acervo  probatório  apto  a  lastrear  o  decreto  condenatório  ora
fustigado,  não  prosperando  a  tese  defensiva  de  ausência  de
provas.

-  Promove-se  a  manutenção  da  sanção  penal  aplicada  ao
apelante,  quando  sopesada  adequadamente  pela  magistrada  a
quo, quedando-se harmonizada às diretrizes do artigo 68 do CP.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.



ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade,  em  negar provimento ao apelo, nos
termos do voto do relator, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta à fl. 114 por Ewerton
Diego da Silva Matias em face da sentença de fls. 97/110, a qual condenou o réu nas
sanções previstas no art. 157, § 2º, incisos I e II do CP c/c art. 14, inciso II do mesmo
diploma legal e art. 244-B da Lei 8.069/90 c/c art. 69 do Código Penal, absolvendo-o
apenas da acusação de roubo da motocicleta utilizada nos assaltos por insuficiência de
provas, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade num total de 10 (dez) anos e 10
(dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 32 (trinta e
dois) dias-multa à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em  suas  razões  de  fls.  125/128,  o  apelante  requer  a  sua
absolvição, diante da inexistência de comprovação acerca da materialidade e autoria do
delito. Subsidiariamente, pleiteia a revisão da dosimetria da pena efetuada.

Em contrarrazões de fls. 130/131, o  parquet  Estadual pugnou,
em síntese, pelo desprovimento da apelação supramencionada, e pela manutenção da
condenação ora imposta.

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de
fls. 134/137 opinou pelo desprovimento do recurso ora interposto.

É o relatório.
VOTO: 

Conheço o recurso apelatório, eis que presentes os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos para a admissibilidade.

Em suma, narra a peça acusatória que, no dia 26 de janeiro
de 2016, por volta das 20:45 horas, a vítima Eldi Paulo Vieira, estava pilotando sua
motocicleta ao lado do Hospital São Vicente de Paula, na cidade de João Pessoa,
ocasião em que foi abordado por dois indivíduos, sendo um deles menor de idade.
Que um dos meliantes estava com uma arma de fogo gritando para que a vítima
parasse a motocicleta e, em ato contínuo, passou a efetuar disparos contra a vítima,
que chegou a ser atingida de raspão,  quando conseguiu fugir até o interior do
Hospital. 

Depois  de  efetuada  a  prisão  em  flagrante  dos  referidos
meliantes,  uma  outra  vítima  (Patrícia  dos  Santos  Cavalcanti)  reconheceu  o
denunciado como sendo a pessoa que na data de 26 de janeiro de 2016, por volta
das  06:30  horas,  utilizando  uma  motocicleta,  lhe  abordou  em  frente  a  sua
residência e, sob a ameaça exercida por meio de uma arma de fogo, subtraiu um
aparelho celular de marca Samsung e empreendeu fuga.



DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE:

Primeiramente,  em que pese o inconformismo do apelante,  há
provas mais do que suficientes a ensejar a condenação pela prática do crime de roubo
circunstanciado bem como o de corrupção de menores.

A  materialidade  delitiva  e  a autoria estão  patentes  nestes
autos, de modo que restam demonstradas a partir do Auto de Prisão em Flagrante de fls.
05/36; do Auto de Apreensão e Apresentação de fl. 09 e 25; do Laudo Traumatológico
de fl. 13; do Boletim de Ocorrência de fl. 19 e 23/28; bem como dos depoimentos das
vítimas e das testemunhas.

A vítima,  Patrícia  dos  Santos  Cavalcanti,  prestou  o  seguinte
depoimento na esfera policial (fls. 18):

“Por volta das 06h30min do dia 26/01/2016, encontrava-se em frente a
sua residência, quando um rapaz (magro, usando blusa preta e capacete
de  moto)  se  aproximou,  apontando-lhe  uma  arma  de  fogo  escura  e
ameaçou:    “  Passe  o  celular”.  Imediatamente,  ela  entregou-lhe seu  celular
(Samsung  DUOS  de  cor  cinza)  esse  rapaz  evadiu-se  caminhando  pela
calçada. No outro dia, ficou sabendo, através de uma prima (informada por
um  policial  militar),  que  haviam  prendido  dois  suspeitos  desse  roubo
(portavam o celular da declarante) e de outros, bem como que eles teriam sido
autuados  na  Central  de Polícia.  Aqui  (Central  de  Flagrantes,  durante  esse
Termo de Declarações),  reconheceu  seu celular  (acima referido )  entre os
objetos apreendidos com os suspeitos e foi informada de que o autuado na
Central de Flagrantes foi EWERTON DA SILVA MATIAS, o qual estava em
companhia do um menor de idade (de blusa preta), autuado na Delegacia de
Menores.  Por  fim,  salienta  que  viu  as  fotos  dos  suspeitos,  mas  não
reconheceu nenhum deles, uma vez que o que lhe assaltou estava de capacete.
Entretanto, em comum com a foto e o que lhe roubou há o tipo físico e a
blusa preta que usava na hora da apreensão e do roubo.”

Por sua vez, a testemunha Eldi Paulo Vieira afirmou perante a
Autoridade Policial (fl. 23), ora confirmado na esfera judicial, conforme constatado na
mídia de fl. 67, a seguinte declaração:

“Que por volta das 20h45m, o declarante passava ao lado do Hospital São
Vicente  de  Paulo,  no  sentido  Jaguaribe/Centro;   Que naquele  momento  o
declarante percebeu que tinha 02 elementos, um deles armados, os quais
disseram para o declarante: PARA, PARA e o que estava armado foi logo
atirando contra ele declarante; Que no momento em que foi  atingido, o
declarante estava pilotando a sua Moto de marca YAMAHA XTZ, cor preta,
ano e modelo 2010, placa NPY - 7746/PB e mesmo baleado conseguiu guiá-la
até o Hospital São Vicente de Paula; (...)”.

No  mais,  o  adolescente  infrator  Rafael  Ferreira  da  Silva,
declarou na esfera policial o seguinte (fls. 24):

“(...)  por volta das 18 horas de hoje   saiu de casa juntamente com o seu
colega o qual não sabe dizer o nome já com a intenção de praticar o
assalto; Que o declarante informa que praticou juntamente com o seu



parceiro  um assalto  a uma mulher,  roubando um aparelho celular de
marca SAMSUNG; Que na ocasião o declarante e o seu parceiro estavam em
uma Moto  Honda Pop 100,  cor  preta,  a  qual  foi  tomada por  assalto  pelo
declarante  e  o  seu  comparsa  no  dia  de  ontem  (25/01/2016),  próximo  ao
Hospital Laureano, no bairro de Jaguaribe, a qual estava sendo conduzida por
um rapaz; (...) que na hora que abordaram a vítima, quem efetuou o disparo
contra a mesma foi o declarante; (...)   ao avistarem a vítima, o declarante
gritou que a vítima parasse e foi logo efetuando o disparo contra esta;
Que  o  declarante  reafirma  que  saiu  de  casa  em  companhia  do  seu
parceiro com o intuito de efetuar o assalto; (...)”

Interrogado na esfera policial, o réu confessou os fatos (fl. 07):

“confessa que tentou roubar a vítima, quando da mesma iria tomar sua moto,
quando viu o menor sacar a arma e disparar contra a vítima, deixando-a com
alguns ferimentos. (...) Que confessa também que roubou o celular de marca
Samsung de uma mulher no Funcionários em João Pessoa (...)”

Destarte,  a  materialidade e  a  autoria delitiva  restam
cabalmente demonstradas nos autos, o que demonstra ser  impossível a absolvição do
réu em ambos os crimes, pois além da subtração ter ocorrido mediante violência,
uma vez que o acusado se valeu de agressão por meio de arma de fogo, o crime de
roubo ocorreu na companhia de um menor de idade, comprovando, portanto, que
o recorrente também praticou o delito inserto no art. 244-B do Estatuto da Criança
e do Adolescente. 

Dessa  forma,  inviável  o  acolhimento  de  tal  alegação  para
decretar a absolvição do apelante.

2. DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA:

Requer, o recorrente, que se aplique a pena mínima legal, por se
tratar de réu primário sem antecedentes criminais, residência fixa e emprego lícito.

Compulsando  os  autos,  verifica-se  que  a  irresignação  do
apelante  não  merece  guarida,  por  não  trazer  ao  conhecimento  desta  Corte  nenhum
elemento concreto em que possa lastrear a alegada necessidade de minoração.

Para  dosar  a  pena  imputada  ao  apelante,  o  juízo  primevo  se
pauta da seguinte forma:

2.1. Quanto ao crime de roubo tentado contra a vítima Eldi
Paulo Vieira:

Ao estabelecer a pena privativa de liberdade do recorrente, ante
a prática do crime de roubo tentado a magistrada sentenciante, à ocasião da primeira
fase da dosimetria, reputou três circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias e
consequências do delito) em desfavor do réu, aumentando em 01 ano e 06 meses a pena-



base, que restou cominada, ao fim desta fase, em 05 anos e 06 meses de reclusão e 30
(trinta) dias-multa, estando as razões delineadas no decisum açoitado.

Na  segunda  fase,  a  magistrada  reconheceu  a  atenuante  de
confissão e reduziu o montante em 06 meses de reclusão e 10 dias-multa, ficando a pena
em 05 anos de reclusão e 20 dias-multa.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, houve o reconhecimento
e aplicação, pelo juízo a quo, da causa de aumento de pena prevista nos incisos I e II, §
2º do art. 157, do Código Penal, com a majoração da pena em 1/3 (um terço), restando
dosada em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 26 (vinte e seis) dias multa,
sendo  que,  com a  aplicação  da  regra  prevista  no  art.  14,  inciso  II,  do  CP,  a  pena
definitiva foi fixada em 3 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa.

2.2. Quanto ao delito de roubo consumado contra a vítima
Patrícia dos Santos Cavalcanti:

Ao estipular a pena do apelante em relação a este delito, o juízo
de  primeiro  grau  considerou  duas  circunstâncias  judiciais  desfavoráveis  ao  réu
(circunstâncias e consequências do crime), aumentado em 1 ano a pena-base, a qual
restou fixada em 5 anos de reclusão e 25 dias-multa.

Na  segunda  fase,  reconheceu-se,  também,  uma  circunstância
atenuante de confissão, razão pela qual reduziu-se o montante em 6 meses e 10 dias-
multa, restando uma pena de 4 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa.

Na terceira fase, também houve o reconhecimento e aplicação,
pelo juízo a quo, da causa de aumento de pena prevista nos incisos I e II, § 2º do art.
157, do Código Penal, com a majoração da pena em 1/3 (um terço), restando dosada
definitivamente em 6 (seis) anos de reclusão, e 20 (vinte) dias multa.

2.3. Quanto ao crime de corrupção de menor (art. 244-B, do
ECA):

Ao  fixar  a  pena-base  para  o  referido  delito,  a  magistrada
considerou duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias e consequências
do crime), estabelecendo um aumento de 1 ano, o qual restou no importe de 2 anos de
reclusão.

Em segunda  fase,  o  montante  foi  reduzido  em 6  meses  pelo
reconhecimento  da  atenuante  de  confissão  e,  em  terceira  fase,  não  houve
reconhecimento de nenhuma causa de aumento ou diminuição da pena, pelo que restou
definida uma pena de 1 ano e 6 meses de reclusão.

2.4. Do concurso material:



Seguindo a regra  insculpida  no art.  69  do  Código Penal,  por
reputar que os delitos foram cometidos mediante mais de uma ação, o juízo primevo
efetuou a soma das penas culminadas ao réu por cada um dos delitos, estabelecendo-se
uma sanção  definitiva  de  10  (dez)  anos  e  10  (dez)  meses  de  reclusão  de  pena
privativa de liberdade e 32 (trinta e dois) dias-multa  .

Nesse  contexto,  percebe-se  que  a  magistrada,  quando  da
individualização das penas aplicadas no caso vertente, guiou-se adequadamente pelos
critérios  delineados  pelos  artigos  68  e  71  do  CPB,  não  havendo,  pois,  como  ser
retificada, para menor, a sanção que se direcionou ao apelante.

Demais  disso,  restaram justificados  na  sentença  a  fixação  do
regime inicial  de  cumprimento  de  pena  em regime fechado,  e  a  impossibilidade de
substituição da privação de liberdade por penas restritivas de direito (fls. 108 e 108-v).

Ante  o  exposto,  e  em  harmonia  com  o  parecer  ministerial,
NEGO PROVIMENTO AO APELO.

Considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal no
sentido  de  ser  possível  a  execução  provisória  da  pena  após  a  confirmação  da
condenação  pelo  Tribunal  de  Justiça  (STF,  HC  126.292),  bem  como  que  já  fora
expedida a guia de execução provisória,  oficie-se ao Juízo de Execuções  Penais
competente, comunicando-o da confirmação da sentença condenatória.

É como voto.

Presidiu o julgamento,  com  voto, o Excelentíssimo Senhor
Desembargador  Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando também os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Tércio Chaves de
Moura  (Juiz  Convocado,  com jurisdição  limitada,  para  substituir  o  Desembargador
Márcio Murilo da Cunha Ramos), relator, Arnóbio Alves Teodósio, revisor, e Marcos
William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado  até  o  preenchimento  da  vaga  de
Desembargador). 

Presente à sessão o  Excelentíssimo  Senhor  Francisco  Sagres
Macedo Vieira, Procurador 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, 06 de março de 2018.

Tércio Chaves de Moura
Juiz Convocado/Relator


