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APELAÇÃO.  ATO INFRATOR ANÁLOGO AO DELITO
DE  ROUBO  DUPLAMENTE  MAJORADO.  EMPREGO
DE  ARMA  DE  FOGO  E  CONCURSO  DE  AGENTES.
PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL.
IRRESIGNAÇÃO.  I)  PRETENSA  ABSOLVIÇÃO.
AUTORIA  E  MATERIALIDADE  INQUESTIONÁVEIS.
CONFISSÃO  DO  ACUSADO  CORROBORADA  PELOS
DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS.  II)  ALEGAÇÃO DE
COAÇÃO  MORAL  IRRESISTÍVEL.
DESACOLHIMENTO. III) PEDIDO DE APLICAÇÃO DE
MEDIDA  MENOS  GRAVOSA.  IMPOSSIBILIDADE.
MEDIDA  SOCIOEDUCATIVA  DE  INTERNAÇÃO  QUE
ATENDE  AO  MELHOR  INTERESSE  DO
ADOLESCENTE. DESPROVIMENTO DO APELO.

-  A confissão  do  menor  infrator  em Juízo,  corroborada  pelas
demais  provas  produzidas  na  instrução  processual,  é  apta  a
fundamentar a medida socioeducativa aplicada ao adolescente.

- Não há que se falar em excludente de culpabilidade, decorrente
de coação moral  irresistível,  quando se constata  que o menor
infrator  aceitou  espontaneamente  acompanhar  o  comparsa  no
desiderato infracional.

-  A  escolha  da  medida  socioeducativa  a  ser  aplicada  ao
adolescente infrator deve ser feita levando em consideração a
gravidade do ato infracional cometido, o  modus operandi,  bem
como as condições pessoais do adolescente,  a fim de aferir  o
melhor interesse do indivíduo em desenvolvimento.

- No caso, a gravidade do ilícito guarda proporção com a medida
protetiva de internação, especialmente a considerar que o menor
infrator, na companhia do comparsa, com utilização de arma de
fogo, adentrou na residência de pessoa idosa e, mediante grave
ameaça, realizou o ato infracional semelhante a roubo.



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 à apelação.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposta pelo menor infrator
Damião do Nascimento dos Santos em razão da sentença prolatada pela Juíza Flávia
Fernanda  Aguiar  Silvestre,  da  Comarca  de  Pirpirituba,  a  qual  julgou  procedente  a
representação ofertada pelo Ministério Público Estadual, pela prática de ato infracional
análogo ao delito de roubo circunstanciado, previsto no art. 157, §2º, I e II do Código
Penal, aplicando-lhe medida socioeducativa de internação.

Segundo a peça inicial:

“Consta do incluso Procedimento Especial que, no dia 05 de janeiro
do corrente !mo. por volta das 21:00 horas, no Sitio Serra da Jurema, zona
rural  deste  município  de  Pirpirmtba/PB,  o  representado  DAMIÃO
NASCIMENTO DOS SANTOS, conhecido por  "Gueguinha", juntamente
com terceira pessoa, de nome Daniel dos Santos Rodrigues. conhecido por
"NIEL", agindo em coautoria e de maneira livre e consciente, mediante
grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram para
si 02 (duas) espingardas artesanais, pertencentes ao idoso Damião Barbosa
de Lima.

Infere-se  do  procedimento  que  acompanha  a  presente  que o
Representado,  DAMIÃO  NASCIMENTO  DOS SANTOS,  conhecido  por
"Gueguinha", juntamente com terceira pessoa, de nome Daniel dos Santos
Rodrigues, conhecido por "NIEL", surpreendeu a vítima, um idoso de 74
anos de idade, no interior de sua residência, localizada no Sítio Serra da
Jurema, zona rural deste município de Pirpirituba/PB, e, com uma arma de
fogo em punho, anunciou o assalto dizendo: "É um assalto, não sai daí,
senão eu lhe mato, eu sou acostumado a matar velho". Nesse momento, o
representado, juntamente com a terceira pessoa acima citada, após revirar
toda a residência, subtraiu 02 (duas) espingardas artesanais pertencentes à
vítima,  tendo  em  seguida  empreendido  fuga  do  local  do  fato  (...)”  (fls.
02/03).

Nas razões recursais (fls. 150/152), a defesa alega que o menor
não cometeu a infração descrita na denúncia e que a sua participação no evento danoso
foi apenas acompanhar o colega que praticou o crime.

Ao final,  o apelante requer a reforma da sentença para julgar
improcedente a denúncia e, em não sendo esse o entendimento da Câmara, requer a
aplicação da medida socioeducativa de regime externo perante a sociedade em que se
deu o fato.

Contrarrazões às fls. 155/157, pela manutenção da integralidade
da decisão guerreada.

Às fls. 166, a magistrada a quo exarou o juízo de sustentação.



Instada a se pronunciar,  a  Procuradoria de Justiça,  através do
parecer de fls. 168/171, subscrito pelo Procurador de Justiça Álvaro Gadelha Campos,
manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO: 

Conheço  do  recurso,  posto  que  presentes  os  pressupostos  de
admissibilidade.

Passo à análise do mérito recursal.

Nas  razões  recursais,  a  defesa  do  réu  alega  que  a  sua
participação foi apenas acompanhar, sem de nada saber, o colega que praticou o crime,
contudo,  indubitavelmente,  os  autos  revelam  a  participação  do  menor  nos  atos
executórios do delito. Vejamos.

Compulsando  os  autos,  entendo  que  não  há  reparos  a  serem
feitos  na r.  sentença prolatada pelo Juízo monocrático,  posto que inexistem dúvidas
acerca da materialidade e autoria do ato infracional atribuído ao apelante.

A  materialidade  restou  consolidada  através  do  auto  de
apresentação e apreensão anexado aos autos (fls. 14). A autoria, no mesmo diapasão,
encontra-se esposada nos autos, com a confissão do adolescente, fato este corroborado
pelo reconhecimento da vítima.

Ora, ao ser ouvido na esfera policial, o próprio representado
confessou a prática do delito rescrito na denúncia (fls. 09), dizendo que aceitou o
convite  do  comparsa  para  praticar  o  delito,  inclusive,  ele  mesmo  indicou  aos
policiais o local em que estavam as armas roubadas. 

Já  em  juízo,  apesar  de  mudar  a  versão  apresentada  na
Delegacia, alegando que sofreu coação para praticar o delito, também confessou os
atos praticados quando disse que levou as armas roubadas para a sua casa (fls. 43),
conforme transcrição a seguir: verbis,

“QUE desde pequeno é amigo de MEL; Que, ontem por volta das 18h00, se
encontrava em sua casa quando chegou Niel e lhe convidou para participar
de uma missão que era para para roubar um velho que mora na subida do
meio da serra da Jurema; Que, no momento do convite Niel mostrou um
revólver; Que, aceito o convite o declarante e NIEL saíram com destino à
casa do referido velho e ao chegarem na casa da vítima pediram um copo de
água, e no momento em que a vítima trouxe água, o mesmo fora rendido, o
declarante  e  NIEL adentraram  na  casa  da  vítima  e  roubaram  'DUAS
ESPINGARDAS DE SOCA SOCA. Que, no dia seguinte fora surpreendido
com a chegada de policiais em sua residencia, que após ser indagado pelos
policiais confessou a autoria e participação do crime na casa do ancião e
em  seguida,  mostrou  aos  policiais  onde  estava  escondido  as  duas
espingardas roubadas, que se encontravam escondida por trás de um fogão;
Que,  a  arma  de  fogo  usada  por  NIEL,  serviu  para  ameaçar  a  vítima”
(menor infrator Damião Nascimento dos Santos – fls. 09).

“que é verdade o que consta na representação, porém o depoente não sabia
tratar-se de um assalto; que no dia do fato conheceu uma pessoa, a qual não
sabe o nome, no horário da tarde, jogando sinuca em um bar próximo a sua



residencia,  e o mesmo chamou o depoente para pegar um dinheiro lá na
Serra; que quando depoente chegou no local, em um sítio, viu que era um
assalto, pois o companheiro desconhecido pediu para o depoente pedir uma
água e quando o dono do sítio se aproximou, o desconhecido botou uma
"peça" na cara do velho e anunciou que era um assalto; que essa "peça!"
era um revólver; que na hora o companheiro desconhecido pediu para o
depoente "caçar uma peça na casa"; que essa "peça" era um revólver; que o
depoente  pegou  duas  espingardas  e  pegou  para  a  sua  casa; que  o
companheiro desconhecido do depoente não ficou com nada resultante do
assalto;  que informa o depoente no dia do fato não poderia se negar a
"caçar' as "peças" pois senão morria; que não sabe como a policia chegou
até o depoente, mas a mesma chegou na sua casa e levou as armas para a
delegacia”  (menor infrator Damião Nascimento dos Santos,  em
juízo – fls. 43).

Como  também,  as  testemunhas  e  declarantes  ouvidas,  na
esfera policial e em juízo, confirmaram a conduta infracional do menor. Vejamos o

 
“QUE:se  encontrava  de  serviço  na  Delegacia  de  Pirpirituba  quando
recebeu uma ligação anônima informando que  os suspeito do assalto do
Sitio Serra da Jurema conhecido por Niel e Gueguinha, se encontravam
em frente a casa da irmã de Gueguinha, ato continuo o condutor abordou
NIEL e em poder ao mesmo se encontrava um revolver cal. 32 de marca INA
com seis munições intanha, de n° 83349, de imediato o condutor deu voz de
prisão ao mesmo, que depois de NIEL ser preso; Que, logo em seguida se
deslocou ate a residencia de Gueguinha que fica na faixa da pista, próximo
ao posto de gasolina de nome redera! saída para Guarabira, e ao manter
contato  com os  pais  do  Geguinha,  esse  apareceu  pois  se  encontrava  no
interior de sua residencia, e  ao ser indagado a respeito do fato, o mesmo
informou aos policias que tinha participado do assalto, no sítio serra da
Jurema na casa de um idoso, e em seguida informou o local onde estava as
duas espingarda roubadas da casa da vitima. Como também informou que
participou do crime em companhia de DANIEL DOS SANTOS RODRIGUES,
vulgo NIEL;  Que, após  confessar  a participação do crime,  mostrou aos
policiais o local onde estava escondido as duas espingardas roubadas da
vítima,  que as armas roubadas estavam escondidas por trás de um fogão
velho no quintai da residencia do mesmo; Que, após as prisões e apreensões
os  acusados  foram  conduzidos  a  DP  de  Pirpirituba,  juntamente  com  o
material apreendido, onde foram apresentados ao Delegado de Policia, para
os  procedimentos  cabíveis” (testemunha  e  condutor  Normando
Pereira da Costa – fls. 06). 

Destaco,  ainda,  o  depoimento  da  vítima,  que  corrobora  a
participação ativa do réu em co-autoria:

“que estava em sua casa quando foi surpreendido pelo representado em
companhia com o Daniel do Santos Rodrigues; que Daniel estava armado
com um revólver  e  passou  apontar  para  o  depoente  exigindo  do  mesmo
dinheiro ou alguma arma nova; que o depoente afirmou que não tinha; que o
adolescente juntamente com Daniel passaram a revira a casa do depoente
ameaçando o mesmo; que encontraram duas espingardas pertencentes ao
depoente e levaram as mesmas; que a pessoa de Daniel chegou a dizer ao
depoente que era um assalto e que ele ficasse quieto se não matava o mesmo
pois era acostumado a matar velho; que ainda virou o tambor do revólver e
mostrou que o mesmo estava cheio de bala; que enquanto isso o adolescente
Damião chamando alguns palavrões com o depoente;  que o adolescente
juntamente com Daniel ainda ameaçaram a esposa do depoente colocando a
arma na cabeça dela; que quando a mesma tentou chamar os vizinhos para
acudirem eles fugiram; que o depoente afirma ainda que foi procurado pelos
familiares do adolescente e Daniel insistindo para que ele dissesse em seu



depoimento  para que  não fosse  eles  os  autores  do  fato” (vítima Damião
Barbosa de Lima – fls. 62).

Como já dito, o próprio menor confessou a prática do ato
infrator,  houve  o  reconhecimento  pela  vítima,  bem  como  não  há  nos  autos
nenhuma prova acerca da alegada coação irresistível.

Portanto,  não  há  como  acolher  a  tese  de  exclusão  da
culpabilidade. O conjunto probatório acostado aos autos indica que o ato infracional
equiparado  ao  crime  de  roubo  foi  planejado  em  conjunto,  ou  seja,  os  desígnios
criminosos já estavam preestabelecidos antes mesmo do início das condutas. Portanto,
o apelante não foi induzido ou coagido a praticar o ato infracional, pelo contrário,
segundo seus primeiros relatos, aceitou de imediato a proposta feita pelo comparsa
a acompanhá-lo no desiderato infracional. 

Também  não  vislumbro  mácula  na  medida  socioeducativa
aplicada pelo Juízo monocrático.

É  cediço  que  a  medida  de  internação,  embora  severa,  tem o
objetivo primeiro de proteger e educar integralmente o infrator. A finalidade da medida
não é outra  que não seja a recuperação do adolescente,  a partir  da compreensão da
gravidade  de  sua  conduta  e  da  introdução  de  princípios  e  valores  éticos  e  morais,
possibilitando, desse modo, a sua ressocialização.

 
Nesse sentido:
 
"…  A  medida  sócio-educativa  de  internação  deve  ser  aplicada  com
reservas,  eis  que,  de  acordo  com  a  doutrina  da  proteção  integral,  que
fundamenta o Estatuto da Criança e do Adolescente, o menor de 18 anos,
tanto  criança  como  adolescente,  são  pessoas  em  peculiar  situação  de
desenvolvimento, em nítida contraposição à doutrina do direito penal do
menor, a qual era o alicerce do antigo Código de Menores. Contudo, se
existe fato concreto que permita concluir ser a internação a medida mais
indicada, pode o magistrado, dentro de uma discricionariedade regrada,
aplicá-la (...)" (Ementa parcial, TJPR, 1.ª C. Crim, Ac. 19.417, Rel. Juiz
Conv. Mario Helton Jorge, DJ 22/09/2006) Grifei.

Aliás, a internação pode valer como prevenção, para que, diante
de  fato  de  alta  gravidade,  se  impeça  sua  própria  identificação  pessoal,  com  esse
contexto da adolescência sem limites, confundindo o manto da proteção integral com a
coberta da impunidade e irresponsabilidade total diante dos fatos da vida, o que de fato
se verificou.

Outrossim, segundo a doutrina e jurisprudência pátria, a escolha
da medida socioeducativa deve levar em consideração as peculiaridades de cada caso
concreto para uma melhor aplicação do direito, competindo ao magistrado apreciar as
condições  específicas  do adolescente  a  fim de  adotar  aquela medida que melhor  se
adéque aos interesses do indivíduo em formação.

Pois bem. No caso dos autos, importante asseverar que o ato
infracional foi cometido com utilização de grave ameaça à pessoa idosa. Ressalte-se
que não estamos aqui tratando de gravidade em abstrato do ato infracional, mas
da gravidade concreta da conduta atribuída ao infrator, já que praticou o roubo
com a utilização de arma de fogo e, naquele momento, diante do desprezo à vida
alheia vislumbrado na sociedade hodierna – sobretudo quando se trata de atos



infracionais cometidos por menores infratores – qualquer reação da vítima poderia
acarretar em disparo do artefato. 

Destaca-se,  também,  os  ensinamentos  de  Cássio  Rodrigues
Pereira (Estatuto da Criança e do Adolescente: à luz do direito e da jurisprudência. Belo
Horizonte: Editora Líder, 2010):

“[...] De acordo com o artigo 112 do Estatuto em tela, ao ser verificada a
prática  de  ato  infracional,  a  autoridade  competente  poderá  aplicar  ao
adolescente,  medidas socioeducativas que serão proporcionais ao grau de
infração. As mesmas podem assim ser descritas: advertência, obrigação de
reparar  dano,  prestação  de  serviço  a  comunidade,  liberdade  assistida,
semiliberdade e internação. [...]”

Desse modo, fazendo o juízo de proporcionalidade entre a
conduta praticada e a medida socioeducativa a ser aplicada – sem desprezar o
princípio do melhor interesse do menor –, entendo que a internação é aquela que
atende ao melhor interesse do adolescente em desenvolvimento.

Ante o exposto, em harmonia com o Parecer da Procuradoria de
Justiça, NEGO PROVIMENTO AO APELO, mantendo incólume os fundamentos da
r. sentença vergastada.

É como voto.

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

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Amadeus  Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 05 de abril de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


