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Poder Judiciário

Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 

ACÓRDÃO

APELAÇÃO  CRIMINAL  Nº  0001266-17.2015.815.2002 –  7ª  Vara
Criminal da Comarca da Capital

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE : Renato Augusto Gomes de Lima
DEFENSORES : Hercília Maria Ramos Régis e Roberto Sávio de Carvalho

  Soares
APELADO : Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL.  Roubo majorado pelo
concurso de pessoa e Corrupção de menores
em concurso formal. Artigo 157, §2° inciso II, do
Código Penal, e art. 244-B, do ECA, c/c o art. 70,
do Código Penal. Condenação. Irresignação. Pleito
absolutório.  Impossibilidade.  Autoria  e
materialidades  comprovadas.  Convergência  entre
as palavras das vítimas e dos policiais. Dosimetria
da  pena.  Valoração  negativa  idônea  de  algumas
circunstâncias  judiciais  negativadas  aos  crimes.
Diminuições  e  aumentos  posteriores  penalmente
autorizados. Desprovimento do apelo.

–  Demonstrando  o  conjunto  probatório  que  o
apelante praticou o delito de roubo em concurso de
pessoa,  com  o  aliciamento  de  menores  para  a
empreitada criminosa, imperiosa a sua condenação
pelos crimes capitulados no art. 157, § 2º, inciso
II, do Código Penal (por 02 vezes), c/c o art. 244-
B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

–  Restam  idôneas  as  valorações  negativas
adotadas às circunstâncias judiciais do art. 59, do
CP, logo, suficiente para afastar as penas-bases de
seus  mínimos legais  previstos  em abstrato,  bem
como  corretas  as  diminuições  e  aumentos  em
fases  dosimétricas  posteriores,  inclusive,  no
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concurso de crimes reconhecido nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acorda a Câmara Criminal  do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  a  unanimidade,  CONHECER  E  NEGAR  PROVIMENTO  AO
RECURSO, em desarmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Perante a 7ª Vara Criminal da Capital, o representante
do  Ministério  Público  ofereceu  denúncia  em  face  de  Renato  Augusto
Gomes de Lima e Jefferson Alves da Silva, dando-os como incursos nas
sanções dos arts. 157, § 2º, inc. II, por duas vezes, c/c o art. 70, todos
do CP,  e art.  244-B,  do ECA, pelo fatos,  em suma, narrados na peça
acusatória de fls. 02/04, na qual consta que os acusados, em comunhão
de desígnios com menores de idade, realizaram, no dia 23 de janeiro de
2015,  diversos  roubos,  “arrastão”,  por  volta  das  22h30,  no  Busto  de
Tamandaré, localizado na Praia de Tambaú, nesta Capital/PB, sendo todos
presos,  e,  posteriormente,  reconhecidos  pelas  vítimas  perante  a
autoridade policial.

O processo seguiu seus trâmites,  e nas fls. 30/38, o
douto Julgador a quo prolatou a sentença, julgando procedente a denúncia
para, com amparo no artigo 157, §2° inciso II, do Código Penal, e art
244-B, do ECA, c/c o art. 70, do Código Penal, condenar Renato Augusto
Gomes  de  Lima  à  pena  de  08  (oito)  anos,  09  (nove)  meses,  e  118
(dezoito) dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 66
(sessenta e seis) dias-multa, bem como o corréu Jefferson Alves da Silva,
em uma de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses, e 06 (seis) dias de reclusão,
em regime inicial fechado, bem como o pagamento de 86 (oitenta e seis)
dias-multa.

Não  se  conformando,  o  primeiro  denunciado,  Renato
Augusto Gomes de Lima, apelou (fl. 322).

Em  suas  razões  recursais  (fls.  341/3480,  a  defesa
pugna pela absolvição do apelante e, em tese subsidiária, pela minoração
da pena.

Contrarrazões do Ministério Público (fls. 351/357), pelo
desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer encartado
às fls. 359/363, opinou pelo provimento parcial do apelo para que fosse
redimensionada  a  pena-base  para  os  crimes  de  roubo  majorado  e
corrupção  de  menores,  em  razão  da  valoração  inidônea  de  algumas
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circunstâncias judiciais.

É o relatório.

VOTO – O Exmo. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
(Relator)

Conheço  do  apelo,  porquanto  cabível,  tempestivo  e
adequado.

Não  vislumbro  preliminares  de  nulidade  ou
irregularidades a serem sanadas de ofício, passo ao exame do mérito do
apelo.

Conforme relatado, a ilustre Defesa busca a reforma da
sentença, alegando que não existem provas capazes de sedimentar um
édito condenatório, requerendo, assim, a absolvição do apelante.

Por fim, pleiteia, subsidiariamente, que a expiação seja
minorada, por entender que a mesma foi aplicada de forma exacerbada e
sem a fundamentação devida.

Pretende este apelo reformar a sentença (fls. 304/318),
na análise das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59, do CP, no que
diz respeito ao apelante.

Pois  bem.  In  casu,  não  restam  dúvidas  acerca  da
materialidade e autoria dos delitos imputados ao apelante, notadamente
pelo auto flagrancial, pelo auto de apresentação e apreensão, bem como
pelos relatos colhidos no curso da investigação e instrução processual.

As vítimas ouvidas em Juízo, afirmaram:

“Que  foram  assaltados  no  dia  apontado  na
denúncia; Que estava andando próximo ao mar na
Orla  de  Joao  Pessoa,  juntamente  com  Eudes,
quando  foram  cercados  por  um  grupo  de
aproximadamente  07  pessoas  que  exigiram  que
lhes fossem entregues os seus pertences; Que um
dos assaltantes segurou Eudes e tomou o celular e
a sandália;  Que roubaram o seu celular  Que os
agentes se mostraram violentos; Que ameaçaram
bater  em  Eudes  pois  ele  ficou  segurando  nos
bolsos para não entregar o celular; Que repetiam
"não estamos de brincadeira"; Que o seu celular
valia  aproximadamente  R$  800,00;  Que  os
celulares foram devolvidos".  DADA A PALAVRA A
DEFESA DO DENUNCIADO: disse: "Que não sabe
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declarar  os  nomes  dos  menores  infratores  que
roubaram; Que foram levados até a Delegacia e
reconheceram  02  adultos  e  menores". (Vítima
Caio Lima Queiroz, fl. 184)

“Que roubaram o seu celular no dia apontado na
denúncia; Que estava juntamente com Caio, que é
Seu  amigo,  andando  na  Orla  de  João  Pessoa,
quando decidiram andar  pela  areia  da  praia  em
direção a um lual que ocorria; Que ao retornarem
para  o  Calçadão  foram  abordados  por
aproximadamente  08  pessoas  que  exigiram  das
vitimas os celulares e outros pertences; Que um
dos  assaltantes  segurou  o  declarante  pois  este
esboçou reação;  Que  tomaram o  seu  celular  do
bolso,  bem  como,  o  seu  chinelo;  Que  de  Caio
evaram  o  celular;  Que  o  seu  celular  valia
aproximadamente  R$  400,00;  Que  o  celular  de
Caio valia aproximadamente R$ 700,00; Que o seu
celular  foi  devolvido;  Que  na  Delegacia  tanto  o
declarante quanto Caio reconheceram alguns dos
assaltantes;  Que se recorda que um dos nomes
seria Renato". (Vítima Eudes Oliveira Queiroz,
fl. 184 verso)

É assente nos Tribunais Pátrios que a palavra da vítima,
quando corroborada por outras provas produzidas em Juízo, serve de base
para o decreto condenatório.

Nesse sentido:

“(...) Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima
se reveste de especial  relevância,  principalmente
quando  narra  os  fatos  em  consonância  com  as
demais provas presentes nos autos. (...)”. (TJDF;
APR  2016.16.1.002766-6;  Ac.  101.8682;
Primeira Turma Criminal; Relª Desª Ana Maria
Duarte  Amarante  Brito;  Julg.  18/05/2017;
DJDFTE 25/05/2017)

“Como  cediço,  pacificado  está  na  jurisprudência
pátria  que,  nos  crimes  de  natureza  patrimonial,
como o verificado no caso em apreço, a palavra da
vítima, quando manifestada de forma serena, clara
e  harmônica  com  as  demais  provas  dos  autos,
possui elevado valor probatório, devendo ser tida
como decisiva, exatamente como ocorre no caso
vertente, no qual a autoria do delito encontra-se
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plenamente  comprovada,  por  meio  dos
depoimentos,  que  apontam,  indubitavelmente,  a
autoria delitiva do acusado no crime pelo qual fora
condenado,  sobretudo  porque  não  há  qualquer
indicativo  nos  autos  que  evidencie  o  desejo  da
vítima  em  querer  atribuir  falsamente  ao  réu  a
autoria  dos  fatos.  (...)” (TJPA;  APL  0062626-
30.2015.8.14.0401;  Ac.  175445;  Belém;
Primeira  Turma de Direito  Penal;  Relª  Desª
Vânia  Lúcia  Silveira  Azevedo da Silva;  Julg.
16/05/2017; DJPA 25/05/2017; Pág. 216)

Sedimentando os argumentos aqui lançados, necessário
destacar,  com  a  mesma  ênfase,  que  os  relatos,  na  esfera  policial,
confirmados  posteriormente  em  Juízo,  dos  policiais  encarregados  da
operação  que  culminou  com  a  prisão  em  flagrante  do  ora  apelante,
corroboram o que fora dito pelas vítimas. Vejamos:

“QUE: o depoente afirma que por volta das 22h30,
da noite de 23 de janeiro de 2015, recebeu uma
informação 2 via CIOP de que havia ocorrido um
"arrastão"  no  Busto  de  Tamandaré  na  praia  de
Tambaú, local em que, varias pessoas haviam sido
vitimas  de  roubo  praticado  por  cerca  de  oito
indivíduos; QUE na ocasião outra equipe da Polícia
Militar  (VIP),  haviam abordado quatro  indivíduos
os quais tinham todas as características passadas
pelas  vítimas  ao  CIOP;  QUE  na  oportunidade  o
depoente e sua equipe, embarcam duas vítimas na
viatura e se dirigiram ao local da apreensão; QUE
ao  chegar,  as  vitima  reconheceram  os  quatro
indivíduos como participantes daquele "arrastão",
inclusive os objetos das vitimas foram apreendidos
em poder de ITALO VARLEY DIAS DE OLIVEIRA de
14  anos  de  idade  e  ELLISON  GUSTAVO ROCHA
DOS SANTOS também de 14 anos  de idade,  os
quais foram encaminhados a Delegacia da Infância
e  Juventude,  onde  foram  apresentados  a
autoridade policial competente; QUE os outros dois
indivíduos  foram  identificados  como  sendo
RENATO AUGUSTO GOMES DE LIMA de 18 anos de
idade e JEFFERSON ALVES DA SILVA, também de
18  anos  de  idade,  os  quais  receberam  voz  de
prisão  e  foram  conduzidos  para  a  sede  da  12ª
Delegacia onde foram lavrados os presentes autos;
QUE os  objeto  das  vítimas foram apreendidos  e
entregues  na Delegacia  da Infanda e juventude,
aos  seus  legítimos  donos” (Depoimento  do
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Sargento Alecsandro Alxandre dos Santos, na
fl. 06)

“QUE:  o  depoente  confirma  que  por  volta  das
22h30,  da  noite  de  23  de  janeiro  de  2015,
receberam uma informação via CIOP de que havia
ocorrido um "arrastão" no Busto de Tamandaré na
praia  de  Tambaú,  local  em que,  várias  pessoas
haviam sido vitimas de roubo praticado por cerca
de oito indivíduos; QUE o depoente confirma que
na ocasião  outra  equipe da  Polícia  Militar  (VIP),
haviam  abordado  quatro  indivíduos  os  quais
tinham  todas  as  características  passadas  pelas
vítimas  ao  CIOP;  QUE  na  oportunidade  foi9
embarcada na viatura, duas vítimas e se dirigiram
ao local da apreensão; QUE ao chegar, as vitima
reconheceram  os  quatro  indivíduos  como
participantes  daquele  "arrastão",  inclusive  os
objetos das vitimas foram apreendidos em poder
de ITALO VARLEY DIAS DE OLIVEIRA de 14 anos
de  idade  e  ELLISON  GUSTAVO  ROCHA  DOS
SANTOS também de 14 anos de idade, os quais
foram  encaminhados  a  Delegacia  da  Infância  e
Juventude, onde foram apresentados a autoridade
policial competente; QUE os outros dois indivíduos
foram identificados como sendo RENATO AUGUSTO
GOMES  DE  LIMA  de  18  anos  de  idade  e
JEFFERSON ALVES DA SILVA, também de 18 anos
de  idade,  os  quais  receberam  voz  de  prisão  e
foram conduzidos  para a sede da 12ª Delegacia
onde foram lavrados os presentes autos; QUE os
objetos das vítimas foram apreendidos e entregues
na Delegacia  da  Infância  e  juventude,  aos  seus
legítimos donos.” (Sargento Renan Silva Lopes,
depoimento na fl. 07)

Depoimentos confirmados em Juízo (DVD, fl. 171).

Os depoimentos dos das autoridade policiais

Além de não possuírem nenhum impedimento que nos
faça  crer  na  inidoneidade  de  seus  depoimentos,  as  declarações  das
autoridades policiais  foram harmônicas com os fatos e com as demais
provas  colhidas  nos  autos,  inclusive  com  as  declarações  das  vítimas,
configurando-as  como  isentas  e  impassíveis  de  dúvidas.  Segue
jurisprudência:

“O valor probante dos depoimentos prestados por
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policiais é igual ao de qualquer outra testemunha,
sendo que a condição de agente do Estado não
retira  a  confiabilidade  das  palavras  do  agente.”
(TJMG;  APCR  1.0024.14.071319-9/001;  Rel.
Des.  Cássio  Salomé;  Julg.  14/05/2015;
DJEMG 22/05/2015) 

“Os  relatos,  em  Juízo,  dos  policiais  militares
responsáveis  pela  ocorrência,  inteiramente
convincentes e idôneos, endossados pelas demais
provas  dos  autos,  são  elementos  seguros  a
sustentar  a  condenação”  (TJMG;  APCR
1.0625.14.000973-3/001;  Rel.  Des.  Cássio
Salomé;  Julg.  14/05/2015;  DJEMG
22/05/2015)

Portanto, diante da ameaça perpetrada pelo apelante,
acompanhado  de  seus  comparsas,  contra  vítimas,  bem  como  o
aliciamento  dos  menores  para  a  empreitada  criminosa,  restam
configurados os crimes de roubo, capitulado no art. 157, § 2º, II, do CP, e
de corrupção de menores, do art. 244-B, do ECA.

No que concerne à dosimetria da pena pugna a defesa,
de  forma  subsidiária,  pela  minoração  da  pena  aplicada,  aduzindo  que
houve excesso em sua formatação, sobretudo pelo fato de que existiriam
circunstâncias  judiciais  sopesadas  desfavoravelmente  ao apelante,  bem
como pela ausência de fundamentação devida.

Pois bem. Não assiste razão à defesa.

Como visto,  ao fixar a pena-base ao crime de roubo
qualificado,  o  juiz  a quo valorou negativamente,  da seguinte forma,  a
análise das seguintes circunstâncias judiciais:

“Personalidade:  demonstra  ser  pessoa
dissimulada que não assume seus atos perante a
sociedade, pois afirma que estava com os menores
no  momento  da  prisão,  negando  a  prática  do
delito.
Motivo do crime:  agiu  movido  pelo  lucro  fácil,
buscando  satisfazer  a  necessidade  no  momento
pela porta imediata e fácil da subtração.
Consequências: apesar da recuperação dos bens,
as vítimas ficaram traumatizadas com a ação dos
meliantes.”

Neste  norte,  observado  o  intervalo  autorizativo  de
aplicação da reprimenda ao delito de roubo majorado (de 04 a 10 anos),
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fixou a expiação em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 60
(sessenta) dias-multa, diminuindo-as de 06 (seis) meses e 10 (dez) dias-
multa, pela atenuante da menoridade penal à época do crime (art. 65, I,
do CP),  aumentando-a,  ao final,  de  um terço (1/3),  pelo  concurso de
agentes, restando a pena final em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, e 66 (sessenta e seis) dias-multa.

Ao meu sentir, foi idônea a valoração negativa adotada,
logo,  suficiente  para  afastar  a  pena  de  seu  mínimo legal  previsto  em
abstrato,  bem  como  correta  as  diminuições  e  aumentos  em  fases
dosimétricas posteriores.

Em norte não muito diverso, em relação à aplicação da
pena-base relativa ao crime de corrupção de menores, analisou, o Juiz a
quo, de  maneira  negativa,  e  da  seguinte  forma,  as  circunstâncias
judiciais:

“Culpabilidade:  ressoa  grave,  posto  que
corrompeu  um  menor  de  18  anos  para  o
cometimento  de  infrações  penais  consideradas
graves,  quais  sejam:  dois  delitos  de  roubo
majorado,  apresentando  elevado  grau  de
reprovabilidade social.
Motivos do crime: agiu movido para a prática do
crime de roubo.
Consequências:  foram graves,  pois  resultou na
apreensão dos menores.”

Neste  ponto,  observado  o  intervalo  autorizativo  de
aplicação da reprimenda ao delito de corrupção de menores (de 01 a 04
anos), fixou a pena em 02 (dois) anos de reclusão, diminuindo pelo art.
65, I, do CP, em 06 (seis) meses, e a tornou definitiva no quantum de 01
(um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Dito isso, nos moldes do que foi explicitado quanto ao
delito  anterior,  também  não  vejo  razões  para  a  modificação  da
reprimenda quanto a este crime.

Por fim, aplicando o concurso formal de crimes (art. 70,
primeira parte, do CP), em razão da existência de uma única ação que se
desdobrou  na  execução  de  02  (dois)  crimes  de  roubo  e  01  (um)  de
corrupção de menores, elevou apenas a pena de um dos crimes de roubo,
aumentando-a em 1/5 (um quinto), tendo em vista o número de crimes
cometidos,  restando  ao  réu  Renato  Augusto  Gomes  de  Lima,  a
condenação final de 08 (oito) anos, 09 (nove) meses de reclusão, e 18
(dezoito) dias-multa, à base de um trinta avos (1/30) do salário-mínimo
vigente à época do delito, que merece se manter inalterada, porquanto,
em consonância com as normas penais vigentes.
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Com  tais  considerações,  CONHEÇO  E  NEGO
PROVIMENTO AO APELO, em desarmonia com o parecer ministerial.

Expeça-se Mandado de Prisão, após o decurso do
prazo de Embargos de Declaração, sem manifestação.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  Presidente  da
Câmara Criminal, dele participando os Excelentíssimos Senhores
Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, relator, Marcos William
de Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado até  o  preenchimento  da
vaga de Desembargador), revisor e João Benedito da Silva. 

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Joaci
Juvino da Costa Silva, 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, 13 de março de 2018. 

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


