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APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE INCÊNDIO,
ASSOCIAÇÃO  CRIMINOSA,  CORRUPÇÃO  DE
MENORES  E  PORTE  IRREGULAR  DE  ARMA
DE  FOGO  DE  USO  PERMITIDO.  SENTENÇA.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.
APELO.  ABSOLVIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.
CONJUNTO  PROBATÓRIO  FIRME  E
HARMÔNICO.  PALAVRA  DA  VÍTIMA,
TESTEMUNHA OCULAR.  CONDENAÇÃO QUE
SE  IMPÕE.  DOSIMETRIA.  MANUTENÇÃO.
APELO DESPROVIDO.

Existindo  no  caderno  processual  um  conjunto
probatório  firme a imputar  a  autoria  delitiva aos
réus, deve ser a sentença vergastada mantida em
todos os seus termos.

Não há que se reformar a dosimetria quando ela
se encontra amplamente fundamentada, lastreada
no conteúdo probatório, tendo a pena – individual
e  coletivamente  considerada  -  sido  dosada  de
modo  correto,  observando-se  o  critério  trifásico
estipulado  no  artigo  68  do  Diploma  Penal  e
respeitando  o  artigo  93,  IX  da  Constituição
Federal,  sendo  perfeitamente  justa  e  suficiente,
ante o número dos delitos, a manifesta gravidade
do  ocorrido  e  as  circunstâncias  judiciais
consideradas.

Vistos, relatados e discutidos esses autos acima identificados;
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ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba, por unanimidade,  em  REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR,
EM DESARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por Roberto Bento da

Silva e Leonildo Martins Bernardo face a sentença de fls. 177/197, proferida

pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da comarca de Guarabira, que, aplicando a

“emendatio libelli” para enquadrar o delito em lume no tipo penal do artigo 250,

§1º, II, “a” do CP, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando:

Roberto Bento da Silva  a uma pena de  05 (cinco)
anos e 06 (seis) meses de reclusão e 80 (oitenta)
dias-multa  pelo  crime  previsto  no  art.  250,  §1º,  II,
alínea “a”  do CP, mais  02 (dois) anos de reclusão
pelo crime do artigo 288 do CP, mais 02 (dois) anos e
03 (três) meses de reclusão pelo crime do artigo 244-
B do ECA e  02 (dois)  anos e  03 (três)  meses de
reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa  pelo crime do
artigo  12  da  Lei  n.  10.826/03.  Penas  essas  que
somada, face o reconhecimento do concurso material,
resultaram  em  uma  sanção  definitiva  de  12  (doze)
anos  de  reclusão,  a  ser  cumprida  no  regime,
inicial, fechado, e 130 (cento e trinta) dias-multa.

Leonildo Martins Bernardo a uma pena de 06 (seis)
anos e 08 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta)
dias-multa pelo crime previsto no artigo 250, §1º, III,
alínea “a”  do CP,  mais  03 (três)  anos de reclusão
pelo crime do artigo 288 do CP mais 03 (três) anos e
03 (três) meses de reclusão pelo crime do artigo 244-
B  do  ECA,  as  quais  somadas,  face  o  concurso
material,  resultaram  em  uma  pena  definitiva  de  12
(doze) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser
cumprida no regime, inicial, fechado, e 100 (cem)
dias-multa.

Em  sede  de  razões  recursais  (fls.  209/215),  aludiram,

preliminarmente, a nulidade da decisão que recebeu a denúncia por falta de

pressuposto processual ou condição para o exercício da ação (art. 395, II do

CPP) e ausência de justa causa (art. 395, III do CPP).

No mérito, pugnaram pela absolvição de ambos, haja vista a não

participação deles no evento delitivo do incêndio eis que o réu Leonildo Martins
Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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encontrava-se recolhido na Cadeia Pública de Alagoinha/PB na hora do crime e

o  menor,  que  assumiu  a  autoria,  nega  que  o  réu  Roberto  Bento  da  Silva

estivesse  no  local,  não  tendo,  ainda,  sido  encontrado  com  este  qualquer

instrumento que pudesse contribuir com a relação do incêndio.

Alegaram que a vítima teria a intenção de prejudicar os Apelantes,

fazendo, para tanto, alegações caluniosas e levianas, isoladas nos autos e,

portanto, incapazes de sustentar um decreto condenatório.

Caso esse não seja o entendimento adotado, pleitearam que, ao

menos, se proceda a redução das penas para o mínimo legal.

 

Contra-arrazoando (fls. 217/222), o Representante do Ministério

Público a quo pugnou pela manutenção integral da sentença vergastada.

A Douta Procuradoria de Justiça,  por intermédio do Procurador

Francisco Sagres Macedo Vieira, exarou o parecer de fls. 229/244, opinando

pela  rejeição  da  preliminar  de  inépcia  da  denúncia  e,  no  mérito,  o  parcial

provimento do recurso, para que se proceda a reforma da dosimetria.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Os  Recorrentes,  em  sede  de  razões  recursais  (fls.  209/215),

aludiram, preliminarmente, a nulidade da decisão que recebeu a denúncia por

falta de pressuposto processual ou condição para o exercício da ação (art. 395,

II do CPP) e ausência de justa causa (art. 395, III do CPP).

No  entanto,  como  bem  examinado  pelo  Representante  do

Ministério Público a quo, em suas contrarrazões (fls. 217/222), da atenta leitura

da denúncia (fls. 02/05), verifica-se que ela preenche todos os requisitos do art.

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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41  do  CPP,  eis  que  descreve,  de  modo  suficiente,  a  exposição  do  fato

criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a

classificação  do  crime,  trazendo,  ainda,  o  rol  das  testemunhas,  atendendo,

assim, os pressupostos processuais e as condições da ação penal.

Outrossim, no que pertine à ausência de justa causa, tal questão

encontra-se preclusa, pois, conforme entendimento pacífico do STJ:

[…]  após  a  prolação  da  sentença  condenatória  que
considerou apta a denúncia, resta superada a tese de
ausência  de  justa  causa  por  inépcia  da  exordial
acusatória, “isso porque o exercício do contraditório e
da  ampla  defesa  foi  viabilizado  em  sua  plenitude
durante  a  instrução  criminal.”  (AgRg  no  AREsp
537.770/SP, Rel. Min. Rogério Shietti Cruz, 6ª Turma,
julgado  em 04/08/2015,  DJE 18/08/2015).  […]  (STJ.
AgRG nos Edcl no AREsp 1033354/SC, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 23/05/2017, DJe
26/05/2017).

Nesse diapasão, uma vez proferida a sentença, após produção de

provas  sob  o  crivo  do  contraditório  e  da  ampla  defesa,  não  há  como  ser

questionada a  justa  causa  da  peça acusatória  inicial,  mas,  tão  somente,  a

decisão condenatória. Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

O  Representante  do  Ministério  Público  a  quo ofereceu

denúncia em  desfavor  de  Roberto  Bento  da  Silva e  Leonildo  Martins

Bernardo, dando o primeiro como incurso nas sanções penais do art. 250, II,

“a” e §2º, ambos do CP, bem como o artigo 244-B do ECA, e o segundo

como incurso no  artigo 12 da Lei n. 10.826/03, por, no dia 30 de agosto de

2016,  terem,  em  associação  com  outros  indivíduos  não  identificados  e  os

adolescentes J.R.F. da S. e I. dos S.S., incendiado a casa habitada por Maria

José Felipe de Oliveira, com a intenção de expulsar sua família, haja vista a

existência de disputa pelo domínio de tráfico ilícito de entorpecentes.

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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Ademais, no interior da residência do réu Roberto Bento da Silva

foi encontrada arma de fogo (espingarda de fabricação caseira), em desacordo

com determinação legal ou regulamentar.

Processado, regularmente, o feito, veio o Juízo primevo a proferir

sentença, aplicando a “emendatio libelli” para enquadrar o delito em lume no

tipo penal do artigo 250, §1º, II, “a” do CP, e julgar  procedente a pretensão

punitiva estatal, condenando:

Roberto Bento da Silva  a uma pena de  05 (cinco)
anos e 06 (seis) meses de reclusão e 80 (oitenta)
dias-multa  pelo  crime  previsto  no  art.  250,  §1º,  II,
alínea “a”  do CP, mais  02 (dois) anos de reclusão
pelo crime do artigo 288 do CP, mais 02 (dois) anos e
03 (três) meses de reclusão pelo crime do artigo 244-
B do ECA e  02 (dois)  anos e  03 (três)  meses de
reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa  pelo crime do
artigo  12  da  Lei  n.  10.826/03.  Penas  essas  que
somada, face o reconhecimento do concurso material,
resultaram  em  uma  sanção  definitiva  de  12  (doze)
anos  de  reclusão,  a  ser  cumprida  no  regime,
inicial, fechado, e 130 (cento e trinta) dias-multa.

Leonildo Martins Bernardo a uma pena de 06 (seis)
anos e 08 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta)
dias-multa pelo crime previsto no artigo 250, §1º, III,
alínea “a”  do CP,  mais  03 (três)  anos de reclusão
pelo crime do artigo 288 do CP mais 03 (três) anos e
03 (três) meses de reclusão pelo crime do artigo 244-
B  do  ECA,  as  quais  somadas,  face  o  concurso
material,  resultaram  em  uma  pena  definitiva  de  12
(doze) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser
cumprida no regime, inicial, fechado, e 100 (cem)
dias-multa.

Em  sede  de  razões  recursais  (fls.  209/215),  os  Apelantes

pugnaram pela absolvição de ambos, haja vista a não participação deles no

evento  delitivo  do  incêndio  eis  que  o  réu  Leonildo  Martins  encontrava-se

recolhido na Cadeia Pública de Alagoinha/PB na hora do crime e o menor, que

assumiu a autoria, nega que o réu Roberto Bento da Silva estivesse no local,

não tendo, ainda, sido encontrado com este qualquer instrumento que pudesse

contribuir com a relação do incêndio.

Gabinete do Des. João Benedito da Silva



Apelação Criminal n. 0001333-76.2016.815.0181

Aduziram que a vítima teria a intenção de prejudicar os Apelantes,

fazendo, para tanto, alegações caluniosas e levianas, isoladas nos autos e,

portanto, incapazes de sustentar um decreto condenatório.

Caso esse não seja o entendimento adotado, pleitearam que, ao

menos, se proceda a redução das penas para o mínimo legal.

Pois  bem.  Recai  sobre  o  réu  Leonildo  Martins (“Nildo”)  a

imputação da prática dos crimes de incêndio em casa habitada (artigo 250, §1º,

II,  “a”  do  CP),  associação  criminosa  (art.  288  do  CP)  e  de  corrupção  de

menores (art. 244-B do ECA), enquanto o réu  Roberto Bento responde por

todos esses mais o de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo

12 da Lei n. 10.826/03).

A materialidade do crime de posse irregular de arma de fogo se

fez,  seguramente,  comprovada  por  intermédio  do  auto  de  apresentação  e

apreensão de fls. 25 e o laudo de eficiência de tiros em arma de fogo de fls.

68/70.

Por  sua  vez,  o  crime  de  incêndio  se  fez  irrefutavelmente

demonstrado através do laudo de exame pericial em local de crime contra o

patrimônio de fls. 118/132, no qual consta que a porta de entrada foi arrombada

antes dos criminosos atearem fogo no imóvel, tendo por conclusão:

Face  o  exposto  e  diante  dos  elementos  materiais
encontrados e analisados, conclui o Perito relator que
no imóvel examinado foi constatada a ocorrência de
danos  materiais,  conforme  descrito  no  item  4.0,  do
corpo  deste  laudo,  ocasionados  por  um  incêndio
provocado  mediante  a  utilização  como  combustível,
primariamente, o sofá da sala e o colchão da cozinha.
O  agente  comburente  não  foi  passível  de  ser
plenamente individualizado no local. (fl. 131).

Já a  materialidade dos crimes de corrupção de menores e  de

associação  criminosa  se  fez  demonstrada  por  intermédio  das  provas

testemunhais encartadas nos autos. 

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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No  que  concerne  à  autoria,  necessário  se  faz  observar

atentamente as seguintes declarações:

A vítima Maria José Felipe de Oliveira, quando ouvida em sede

extrajudicial, expôs:

Que na data de hoje a declarante informa que as
pessoas de Darlan, Nildo, Dodó, Vitor Jailton, filho
de  Marluce,  Betinho,  filho  de  Nalva,  Roberto,
Zuquinha, Roberto Filho de Rosineide, Romã, filho
de Branca e outros que não se recorda; que esse
povo ateou fogo na casa de seu filho Rafael, bem
como formam uma “gang” que espalham terror no
conjunto Mutirão, nesta cidade de Guarabira/PB, e
a maioria desses possuem armas de fogo e esconde
dentro  do  matagal;  que  o  comandante  do  tráfico
nesta localidade são as pessoas de Nildo e Dodó,
sendo que os demais trabalham para eles; que as
drogas  são  escondidas  na  maior  partes  das  vezes
para não serem achadas dentro do matagal; que tais
pessoas  também  são  envolvidas  em  outros  crimes
principalmente  por  furto  de  animais  nesta  mesma
localidade;  que  a  maioria  é  de  ex-presidiários  e
perigosos;  que  a  declarante  e  sua  família  além  de
terem  suas  casas  incendiadas  também  foram
ameaçadas  de  morte  pelas  pessoas  de  Roberto,
Romã, filho de Branca, e Juquinha, este último é quem
ordena e  quem comanda também são as pessoas
de  Nildo,  Dodó  e  Darlan,  todos  estes  residem  no
conjunto do Mutirão nesta cidade de Guarabira/PB (fl.
27) (grifei).

Sob o crivo do contraditório, ratificou a participação de todos os
réus e menores no ocorrido:

Que confirma o depoimento de fl. 27; que no dia do
fato as pessoas de Darlan, o denunciado Leonildo,
conhecido  como  “Nildo”,  “Dodó”,  Vitor,  Jailton,
filho  de  Marluce,  “Betinho”,  filho  de  Nalva,  o
denunciado  Roberto,  conhecido  como
“Robertinho”,  o  menor  de  idade  “Juquinha”,
“Romã”,  filho  de  “Branca”,  e  outros  que  a
depoente não se recorda, atearam fogo na casa de
Rafael, filho da depoente; que as referidas pessoas
formam uma gangue que espalha terror  no conjunto
Mutirão,  os  quais  possuem  armas  de  fogo  e  se
escondem dentro do matagal; que os comandantes do
tráfico de drogas no local são “Nildo” e “Dodó”, sendo
que os demais trabalham para estes; que as referidas
pessoas  também  são  envolvidas  em  outros  crimes,
principalmente  em furtos  de  animais;  que  a  maioria

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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das pessoas citadas é de ex-presidiários e perigosos;
que a depoente e sua família, além de terem as suas
casas  incendiadas,  também  foram  ameaçadas  de
morte  pelas  pessoas  de  Roberto,  “Romã”,  filho  de
“Branca” e o menor de idade “Juquinha”,  sendo que
este é quem ordena e quem comanda os atos, além
de  Darlan,  o  denunciado  “Nildo”,  “Dodó”;  que  o
denunciado Roberto chegou com os tambores de
gasolina, por volta das 18:00 horas e ateou fogo na
casa  da  depoente;  que  não  havia  ninguém  em
casa; que a depoente estava na casa da sua mãe;
que havia cerca de 10 pessoas junto com Roberto;
que  viu  Roberto  passando  com  os  galões  de
gasolina;  que  além  de  Roberto  estavam  Romã,
Betinho,  “Juquinha”,  o  denunciado Nildo,  o  qual
mandou  os  demais  tocar  fogo  na  casa  da
depoente; que o intuito dos denunciados era expulsar
a família do local; que após assassinarem o filho da
depoente, os acusados queriam expulsar a família da
depoente do local; que o filho da depoente José Felipe
foi assassinado há nove meses; que não sabe de rixa
com  o  seu  filho;  que  não  sabe  se  alguém  foi
processado  pela  morte  de  seu  filho;  que  Darlan,
“Dodó”  e  Vitor  mataram  o  filho  da  depoente;  que
Roberto ainda esfaqueou um filho da depoente;  que
morava  no  Mutirão  há  22  anos;  que  havia
adolescentes,  dentre  os  quais  “Juquinha”,
acompanhando  os  denunciados  quando  do
incêndio da casa da depoente; que a casa do seu
filho  era  habitada;  que  os  denunciados  vivem
associados para a prática de crimes; que teme por sua
vida;  que a casa da depoente ficou imprópria para
se morar pois as paredes caíram; que soube que
Roberto foi flagrado com uma espingarda, a qual
também era usada no momento do incêndio da sua
casa; que  a  depoente  viu  Roberto  armado;  que
mora em outro local e mesmo assim recebe ameaças
de que vão invadir a sua casa e acabar com todos,
usando uma espingarda calibre 12; que a ameaça foi
passada  a  depoente  por  terceiras  pessoas,  que  a
depoente  não  vai  informar  para  não  colocá-las  em
risco;  que o acusado Nildo é o cabeça do grupo;
que o acusado Nildo cumpria pena; que o acusado
Nildo estava no momento do incidente na casa da
depoente; que  todos  têm  medo  do  acusado  Nildo;
que havia mais de oito pessoas no momento do
incêndio; que a depoente estava na casa da sua mãe,
que fica a quatro casas da que ocorreu o incêndio;
que não viu Nildo jogando gasolina, mas o mesmo
mandou que os demais incendiassem a casa; que o
filho da depoente José Felipe já foi preso; que Rafael
nunca  foi  preso;  que  Rafael  estava  trabalhando
quando  do  incêndio  na  casa  do  mesmo. (fls.
104v/105) (grifei).

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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Quanto  ao  momento  da  prisão  do  réu  Roberto,  descreveu  o

policial militar Luiz André Sobral na esfera policial:

Que desde a noite de ontem, dia 30/08/2016, que o
Conjunto  Mutirão  vive  em  clima  de  terror,  pois  um
grupo  de  elementos  ligados  ao  tráfico  de  drogas  e
outros crimes resolveram expulsar a família de Maria
José Felipe de Oliveira de sua casa e do citado bairro;
que os elementos chegaram a atear fogo na residência
da vítima; que dentre os indivíduos que praticaram
a  empreitada  criminosa,  a  polícia  conseguiu
apreender os menores já qualificados e prender o
maior  de  idade  Roberto  Bento  da  Silva;  que  no
momento  da  prisão  foi  encontrada  na  casa  de
Roberto  uma  arma  de  fogo  descrita  no  auto  de
apreensão;  que o elemento conhecido por Nildo,
foi baleado no Conjunto Mutirão também na manhã
de  hoje  e  que  tal  fato  também  pode  guardar
relação com os crimes apurados; que existem fortes
indícios  de  que  a  chegada  de  Rafael  ao  Conjunto
Mutirão,  após cumprir  medida privativa de liberdade,
reacendeu o conflito existente entre o grupo de que
fazem  parte  os  menores  apreendidos  e  o  autuado
Roberto Bento, pois há alguns meses Darlan, que tem
estreita relação com os autuados, matou um irmão de
Rafael;  que  tanto  os  elementos  autuados,  quanto
Darlan, Nildo, Dodo e outros, e o próprio Rafael, estão
dispostos  a  matar  ou  morrer;  que  não  consta  que
Rafael  seja  dado  ao  crime,  entretanto,  o  grupo
composto pelos autuados e outros deseja matá-lo  e
expulsar  a família  do bairro;  que com o incêndio da
casa  de  Maria  José  a  sua  família  já  não  mais  se
encontra no Mutirão. (fl. 07) (grifei).

Em sede judicial, disse:

Que confirma o depoente de fl. 07; que no dia do fato
estava de serviço; que participou da apreensão dos
menores I. e J.R. e prisão do denunciado Roberto;
que, desde a noite do dia 30/08/2016, que o conjunto
Mutirão vive um clima de terror, pois um grupo ligado
ao tráfico de drogas e outros crimes resolveu expulsar
a família  da vítima,  a senhora Maria José Felipe de
Oliveira  da  sua  casa  e  do  citado  bairro;  que  estas
pessoas  chegaram a atear  fogo na  casa  da  vítima;
que  dentre  as  pessoas  que  praticaram  o  crime
citado, a polícia apreendeu os menores R. e J.R. e
prendeu Roberto Bento da Silva; que na casa de
Roberto foi encontrada uma arma de fogo descrita
no  auto  de  apreensão;  que  no  dia  31/08/2016,  a
pessoa  conhecida  como  “Nildo”  foi  baleado  no
conjunto Mutirão e tal fato pode guardar relação com o
fato ora apurado; que desde a chegada de Rafael ao
conjunto  Mutirão,  após  cumprir  medida  privativa  de

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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liberdade,  reacendeu  o  confronto  entre  o  grupo,  do
qual fazem parte os menores I. e J.R. e o denunciado
Roberto Bento, pois alguns meses atrás, Darlan, que
tem  estreita  relação  com  os  menores  citados  e
Roberto, assassinou um irmão de Rafael; que tanto os
menores, bem como Roberto, Darlan, “Nildo”, “Dodó” e
o próprio Rafael estão dispostos a matar ou morrer;
que, pelo que sabe, Rafael não é do mundo do crime,
mas o grupo citado quer expulsar a família do bairro;
que após o incêndio a vítima e sua família saíram do
conjunto Mutirão, com medo de serem assassinadas;
que  a  vítima  foi  assassinada  por  um  integrante  do
grupo comandado pelo denunciado Nildo; que houve
também um problema com Rafael, filho da vítima; que
a casa e objetos da casa da vítima ficaram destruídos;
que a vítima informou que quem estava presente
na ação criminosa foram várias pessoas, dentre as
quais os denunciados Nildo e Roberto, os menores
de idade e  mais  outras  pessoas; que  a  casa  era
habitada;  que  prenderam  Roberto  em  casa  e
encontraram uma arma de fogo na casa do mesmo;
que os dois menores de idade estavam na casa de
Roberto; que Nildo foi preso por outra guarnição; que
a  arma  apreendida  com  Roberto  era  uma
espingarda; que os denunciados Roberto e Nildo e
os  menores  de  idade  fazem  parte  de  uma
associação  criminosa,  praticando  vários  crimes;
que a referida associação criminosa já expulsou outros
moradores do bairro, onde impera a lei do silêncio; que
todos têm medo da quadrilha; que os menores J.R. e I.
foram  apreendidos  em  flagrante;  que  não  sabe  se
Nildo cumpria pena; que os denunciados são temidos
na comunidade; que Roberto já atirou em outra pessoa
e a vítima não queria registrar a ocorrência, mas por
insistência  da  polícia  foi  instaurado  o  procedimento;
que a polícia foi  acionada logo após o incêndio,
não  sabendo  a  hora  precisa;  que  participou  da
ocorrência logo cedo da manhã; que prendeu Roberto
por volta do meio-dia; que não encontrou na casa de
Roberto  gasolina;  que  o  menor  apontou  a
participação  de  Roberto  e  demais  menores  no  fato;
que acredita que só a espingarda foi  encontrada na
casa de Roberto. (fls. 105/105v) (grifei).

O  Cabo  da  Polícia  Militar, Leandro  Rodrigues  Francisco,

quando do auto de prisão em flagrante do réu Leonildo, relatou:

Que  afirma  que  foi  acionado  pelo  COPOM  para
atender a uma ocorrência de que uma pessoa havia
tomado um tiro na mão; que ao se deslocarem até o
Mutirão,  encontraram a pessoa conhecida por Nildo,
realmente com um disparo de arma de fogo em sua
mão  direito;  que  Nildo  informou  que  dois  homens
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numa  moto  iam  passando,  quando  pararam  e  um
deles efetuou o disparo que atingiu a mão de Nildo;
que Nildo é suspeito de ter ateado fogo na casa de
Maria José Felipe de Oliveira; que, provavelmente,
o  disparo  foi  em  retaliação  do  suposto  crime
cometido por Nildo contra Maria José; que afirma o
depoente que Nildo não quis informar quem efetuou o
disparo em sua mão, talvez porque tenha medo de ser
morto ou por querer se vingar posteriormente. (fl. 26)
(grifei).

Em sede judicial, ratificou:

Que confirma o depoimento de fls. 26; que no dia do
fato  estava  de  serviço;  que  foram  acionados  pelo
COPOM para atender a uma ocorrência em que uma
pessoa  havia  tomado  um  tiro  na  mão;  que  se
deslocaram até o  conjunto  Mutirão e encontraram o
denunciado conhecido como “Nildo’” com um disparo
de  arma  de  fogo  em  sua  mão  direita;  que  “Nildo”
informou que o disparo foi efetuado por homens que
passaram no local em uma motocicleta; que “Nildo” é
suspeito de ter ateado fogo na casa da vítima Maria
José Felipe de Oliveira; que, provavelmente, o disparo
foi efetuado em represália ao suposto crime cometido
por “Nildo” contra a vítima Maria José; que “Nildo” não
quis  informar  quem efetuou o disparo  em sua mão;
que participou da ocorrência no dia seguinte ao fato
narrado  na  denúncia;  que  “Nildo”  é  o  denunciado
Leonildo Martins; que encontrou “Nildo” por volta das
sete horas da manhã; que conhece “Nildo” de outras
ocorrências; que não conhece o denunciado Roberto;
que não sabe da prática de ilícitos pelo filho da vítima;
que soube que atearam fogo na casa da vítima, dentre
os  quais  “Nildo”,  Roberto  e  adolescentes; que  o
incêndio na casa da vítima ocorreu por volta das
19 horas; que não sabe se “Nildo” cumpre pena; que
não sabe se os acusados forma associação criminosa.
(fl. 105v) (grifei).

Sob  o  crivo  do  contraditório,  o  Policial  civil  José  Ailton

Fernandes da Silva, disse:

que confirma o depoimento de fl.  08;  que no dia do
fato estava de serviço na equipe do GTE da Polícia
Civil; que participou da apreensão dos menores Ismael
e José Roberto e prisão do denunciado Roberto; que
desde  a  noite  do  dia  30/08/2016  que  o  conjunto
Mutirão, nesta cidade, vive um clima de terror, pois um
grupo  ligado  ao  tráfico  de  drogas  e  outros  crimes
resolveu expulsar a família da vítima, a senhora Maria
José Felipe de Oliveira da sua casa e do citado bairro;
que estas pessoas chegaram a atear fogo na casa da
vítima  Maria  José;  que  dentre  as  pessoas  que
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praticaram  o  crime  citado,  a  polícia  apreendeu  os
menores  Ismael  e  José  Roberto  e  prendeu  Roberto
Bento da Silva; que na casa de Roberto foi encontrada
uma arma de fogo descrita no auto de apreensão; que
no dia 31/08/16 a pessoa conhecida como “Nildo” foi
baleado no conjunto Mutirão e tal fato pode guardar
relação com o fato ora apurado; que desde a chegada
de Rafael ao conjunto Mutirão, após cumprir  medida
privativa de liberdade, reacendeu o confronto entre o
grupo, do qual fazem parte os menores I. e J.R. e o
denunciado Roberto Bento,  pois  alguns meses atrás
Darlan,  que  tem  estreita  relação  com  os  menores
citados  e  Roberto,  assassinou  um irmão de  Rafael;
que  tanto  os  menores,  bem  como  Roberto,  Darlan,
“Nildo”,  “Dodó”  e o próprio Rafael  estão dispostos a
matar ou morrer; que, pelo que sabe, Rafael não é do
mundo do crime mas o grupo citado quer expulsar a
família do bairro; que após o incêndio a vítima e sua
família saíram do conjunto Mutirão, com medo de ser
assassinada; que conhecia os acusados e sabe que
os mesmos são dados a prática de crimes; que os
acusados  têm  um  grupo  criminoso,  com  a
participação de adolescentes; que estava presente
quando da prisão de Roberto e não sabe se o mesmo
confessou o  crime de incêndio;  que  Roberto  estava
com uma espingarda em sua casa e na companhia de
menores de idade;  que viu a casa da vítima estava
totalmente danificada; que a casa era habitada; que o
grupo quis  expulsar  a  família  da vítima do local  em
virtude  de rixa  antiga  por  tráfico  de  drogas;  que os
denunciados  são  temidos  na  comunidade; que  o
denunciado Nildo é chefe do grupo; que a prisão de
Roberto  foi  feita  por  volta  de  11:00  horas;  que  o
incêndio correu tarde da noite anterior à prisão de
Roberto;  que não sabe informar se no momento do
incêndio  havia  pessoas  na  casa;  que  os  filhos  da
vítima eram envolvidos com drogas; que Rafael havia
sido posto em liberdade a poucos dias antes do fato;
que não se recorda se quando da prisão na casa de
Roberto  foi  encontrada  gasolina  […]  (fls.  105v/106)
(grifei).

Por  sua  vez,  o  réu  Roberto  Bento  da  Silva negou  qualquer

participação no ocorrido, assim como a propriedade da arma apreendida em

sua residência:

[…] que nega as acusações feitas a sua pessoa; que
conhece a vítima; que tem conhecimento que a casa
da  vítima  foi  incendiada mas  nega  qualquer
participação no crime; que conhece as pessoas de
Darlan,  Nildo  Vitor,  Dodo,  Juquinha e  outros citados
pela vítima mas nega qualquer vínculo ou associação
criminosa  com  os  mesmos,  diz  que  os  conhece
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apenas de vista; que nega também ser proprietário
da  arma  de  fogo  apreendida;  que  não  mantém
nenhum vínculo com associações criminosas […]
(fl. 09) (grifei).

Em seu interrogatório na esfera judicial, manteve a negativa:

Que não é verdadeira a imputação que lhe é feita; que
não sabe quem praticou os demais crimes; que no dia
do fato não estava no local narrado na denúncia, pois
estava trabalhando no lixão […] que conhece a vítima
e  algumas  testemunhas  e  nada  tem  contra  as
mesmas; que a arma não pertencia ao depoente;
que mora no mesmo bairro  da vítima;  que conhece
Leonildo mas não tem intimidade com o mesmo; que o
adolescente J.R. é afilhado da mãe do depoente; que
Ismael namora com a irmã do depoente; que no dia do
fato não encontrou Leonildo  e nem os adolescentes
J.R.  e  I.,  pois  estava  no  lixão;  que  ouviu  falar  do
incêndio narrado, porém não ouviu quem foi o autor do
fato; que a vítima Maria José tem filhos mas não sabe
se os mesmos são envolvidos no tráfico; que um filho
da  mesma foi  morto  mas  o  depoente  não  sabe  do
envolvimento do mesmo no tráfico de drogas; que não
estava  ocorrendo  disputa  de  traficantes  no  Mutirão;
que não sabe quem domina  o  tráfico  de drogas no
Mutirão;  que a arma apreendida não pertencia ao
depoente; que a arma foi encontrada na casa de
cima,  pertencente  à  mãe  do  depoente;  que  não
frequenta muito a  casa  da sua  mãe […]  que não
sabe quem praticou o incêndio; que quando a polícia
chegou  na  casa  do  depoente  estavam  os  menores
J.R.  e  I.;  que  os  menores  frequentavam a  casa  do
depoente;  que  trabalha  no  lixão;  que  soube  do
incêndio no mesmo dia do fato; que não estava com
tambores de combustível  no dia do fato; que no
dia  do  fato  não  andou  com  os  adolescentes
citados pelo  bairro Mutirão;  que  não viu  a  arma
apreendida,  mas  foi  informado  que  era  uma
espingarda  de  soca; que  não  sabe  o  motivo  do
incêndio. (fls. 114v/115) (grifei).

Por sua vez, o menor J.R.F. da S. imputou para si a autoria:

Que participou do incêndio  na  casa  de  Maze  na
noite de ontem. Não querendo declinar os nomes
dos demais amigos que participaram do crime; que
a guerra entre os filhos de Maze e o grupo ao qual o
declarante pertence começou depois do homicídio de
Neguin de Mane Ramos, filho de Maze; que o autor
desse  crime  foi  Darlan  o  qual  se  apresentou  com
advogado e, entretanto, Dodo foi preso e autuado; que
na última sexta-feira,  Bruno,  filho de Maze,  deu uns
tiros  em  Robertinho  e,  por  isso,  o  declarante  e  os
amigos  foram  à  procura  de  Bruno  mas  não  o
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encontraram, por esse motivo atearam fogo na casa;
que, em nenhum momento, Maze foi ameaçada, pois a
guerra  é  com  os  filhos  da  mesma;  que  Bruno  se
encontrava  recolhido  no  CEA por  roubo  de  moto  e
recentemente foi liberado e saiu dizendo que ia cobrar
a morte do irmão Neguin de Mane Ramos.   (fl.  11)
(grifei).

E, em Juízo,  entrou em contradição ao dizer,  inicialmente,  que

outros participaram do incêndio – mas que não informaria seus nomes – e

depois declarar que o fez sozinho:

Que confirma o depoimento de fls. 11; que o depoente
é conhecido pelo apelido de “Betinho”; que o depoente
foi  apreendido  em  flagrante  no  dia  31/08/2016  pela
prática  de ato infracional  em figura assemelhada ao
crime  de  incêndio;  que  o  depoente  participou  do
incêndio  na  casa  da  vítima  Maria  José,  não
querendo informar os demais amigos participantes
do ato; que a guerra entre os filhos de Maria José o
grupo a qual pertence o depoente começou depois do
assassinato do filho de Maria José, conhecido como
“Neguinho de Mané Ramos”; que o autor desse crime
foi  Darlan;  que  na  sexta-feira  anterior  ao  fato,
Bruno,  filho  de  Maria  José,  efetuou  disparos  de
arma de  fogo em “Robertinho”,  ora  denunciado;
que o depoente e seus amigos saíram a procura de
Bruno mas não o encontraram e por esse motivo
atearam fogo na casa da mãe do mesmo; que, em
nenhum momento, a vítima Maria José foi ameaçada,
pois  a guerra é contra os filhos da mesma;  que no
procedimento  especial  que  respondeu  pelo  ato
infracional  de  incêndio  foi  aplicada  medida
socioeducativa  em  seu  desfavor; que  a  ideia  do
incêndio foi do depoente pois os filhos da vítima
queriam matar o depoente; que o motivo não é o
tráfico de drogas; que o depoente incendiou a casa
sozinho; que não está com medo; que no dia seguinte
estava  na  quadra  e  os  filhos  da  vítima  chegaram
dizendo que o depoente estava ameaçando a vítima;
que os filhos da vítima efetuaram disparos de arma de
fogo,  os  quais  não  atingiram  o  depoente; que  o
depoente estava com um isqueiro no bolso e tocou
fogo  na  casa  da  vítima;  que  ateou  o  fogo  em
lençóis na casa;  que nada sabe sobre disparos de
arma de fogo efetuados na casa da vítima; que a casa
da  vítima  estava  aberta;  que  o  denunciado  Roberto
não estava próximo da casa da vítima; que incendiou
a casa da vítima por  volta  das 21:00 horas;  que
incendiou  a  casa  por  vontade  própria.  (fls.
114/114v) (grifei).
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Na esfera extrajudicial, disse o menor I. dos S.S.

Que desde segunda-feira se encontrava no Mutirão,
dormindo na casa de uma tia pois estava trabalhando
no  lixão; que  nega  ter  estado  na  companhia  de
Betinho e Robertinho e outros elementos quando
atearam  fogo  na  casa  de  Maria  José  Felipe  de
Oliveira, embora ambos sejam seus amigos; que é
verdade que Bruno, filho de Maze, recém-liberado
do  CEA  tentou  matar  Robertinho  efetuando
disparos de arma de fogo contra o mesmo; que o
declarante foi apelidado de Juquinho por seu pai; que
o declarante nega ter dado a ordem para incendiar a
casa da vítima; que não ameaçou a mãe de Rafael e
Bruno pois o problema é só com os filhos desta; que
nunca  foi  apreendido  ou  cumpriu  medida
socioeducativa; que a vítima também não foi agredida
fisicamente, apenas ocorreu o incêndio; que não sabe
dizer se foi Robertinho ou Betinho que atirou em Nildo
hoje pela manhã no Mutirão; que fuma só maconha e
cigarro; que a vida é louca, mata para não morrer. (fl.
12) (grifei).

Por sua vez, o réu Leonildo Martins Bernardo, conhecido como

“Nildo”, além de negar qualquer participação no incêndio, ainda apresentou um

aparente álibi:

Que  nega  que  tenha  ateado  fogo  na  casa  da
senhora Maria José, fato ocorrido no dia de ontem;
que  afirma  que  estava  no  albergue  quando
aconteceu  o  crime;  que  entrou  no  albergue  por
volta das 18h20min; que já responde pelos crimes de
tráfico, porte de armas e furto; que afirma que conhece
as  seguintes  pessoas:  Darlan,  Dodó,  Vitor  Jailton,
Betinho,  filho de Nalva,  Roberto,  Zuquinha,  Roberto,
filho de Rosineide, Romã, filho de Branca; que no dia
de hoje, por volta das 06h30, ao sair do albergue, foi
para sua casa,  trocou de roupa e quando ia para o
trabalho,  na esquina de casa,  foi  abordado por dois
elementos numa moto; que os elementos perguntaram
o nome de uma rua, no entanto, quando o declarante
ia responder  o elemento  que estava na garupa,  em
cima da moto mesmo, puxou um revólver da cintura;
que  declarante,  ao  vir  a  arma,  partiu  para  cima  do
indivíduo,  se  agarrando  com  o  mesmo;  que  o
declarante segurou a arma, momento em que o sujeito
efetuou um disparo que atingiu a mão do declarante;
que,  em  seguida,  o  declarante  saiu  correndo
desesperado;  que  os  elementos  se  evadiram  em
direção  contrária;  que  os  criminosos  não  efetuaram
mais nenhum disparo […]  que não sabe dizer se o
disparo que vitimou o declarante foi em represália
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ao incêndio ocorrido na casa de Maria  José,  até
porque nega qualquer participação no incêndio. (fl.
29) (grifei).

Em  seu  interrogatório  judicial,  manteve  a  versão
supramencionada:

Que não é verdadeira a imputação que lhe é feita;
que não sabe quem praticou o crime; que no dia
do fato não estava no local narrado na denúncia
pois na hora do fato estava recolhido no alberque
na cidade de Alagoinha […] que conhece a vítima e
as testemunhas e  nada tem contra  as  mesmas […]
que  no  dia  seguinte  ao  incêndio,  após  chegar  do
albergue,  o  depoente  foi  alvejado  por  uma  pessoa
desconhecida;  que não praticou os fatos narrados
pois estava recolhido na cadeia de Alagoinha; que
conhece Roberto  Bento  do bairro  em que mora;
que  não  tem  contato  com  o  mesmo; que  os
menores I.  e R.  de vista [sic];  que no dia do fato o
depoente passou o dia trabalhando e não encontrou
com os adolescentes citados e nem com o acusado
Roberto;  que conhece a vítima e seus filhos;  que o
filho  da  vítima  que  morreu,  conhecido  como
“Neguinho”, era envolvido com o tráfico de drogas; que
nada  sabe  sobre  disputa  do  tráfico  de  drogas  no
Mutirão; que tomou conhecimento do incêndio no dia
seguinte  pelos  policiais,  quando  estava  sendo
atendido  na  UPA […]  que  soube  que  o  autor  do
incêndio foi o menor “Betinho”; que não sabe se o
mesmo teve ajuda; que a casa não era habitada, pois
o  filho  da vítima  já  tinha  saído da  mesma após  ter
efetuado disparos de arma de fogo em uma pessoa;
que a vítima não tem filho deficiente; que não sabia
que Roberto tinha arma mas soube que o mesmo foi
preso com uma arma; que trabalha em uma fábrica de
reciclagem  sem  carteira  assinada.  (fls.  115/115v)
(grifei).

A propósito, consta dos autos, declaração prestada pelo Diretor

da Cadeia Pública de Alagoinha afirmando que o réu Leonildo Martins Bernardo

(“Nildo”), naquele tempo, cumpria pena em regime aberto e especificamente no

dia 30 de agosto de 2016 recolheu-se às 18h30, conforme consta na folha de

frequência de fl. 84. O que foi confirmado à fl. 111/112.

Resta,  então,  perceber  a  aparente  contradição:  a  vítima  –

testemunha  ocular  do  incêndio  –  afirma  ter  visto  o  réu  no  local  do  crime,

ordenando o ato, por volta das 18h00; por sua vez, o Diretor da Cadeia Pública
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de Alagoinha (localizada na rua Rui Barbosa, 170, centro, Alagoinha) declara –

e faz prova – que o referido réu se recolheu às 18h30.

Pois bem. Conforme o princípio da conexão, o órgão julgador, em

busca da verdade real e da efetiva justiça, pode fazer uso de informações e

conhecimentos que não constam expressamente nos autos para proferir sua

decisão.

Nesse norte, fazendo uso do sistema de mapas do google, nota-

se que o trajeto entre a comunidade Mutirão, no município de Guarabira, e a

citada Cadeia Pública, poderá ser feita em aproximadamente 21 minutos. Logo,

poderia, sim, o réu Leonildo (“Nildo”) praticar o crime em lume e, em seguida,

na tentativa de ter um álibi,  se recolher à Cadeia na qual cumpria o regime

semiaberto.

Sobre o tema, ainda que o Policial Militar Leandro Rodrigues e o

menor J.R.F. da S. tenham apresentado horários diversos para o ocorrido –

respectivamente, 19h00 e 21h00 – os quais acobertariam a versão defensiva

do réu Leonildo. Vale consignar que o incêndio leva horas do seu início até a

consumação  dos  materiais  alcançados  pelas  chamas,  fato  que,  em  razão

disso, é natural fazer-se confusão sobre o horário da sua ocorrência (início e

fim). Sendo assim, a versão mais segura sobre a hora é a apresentada pela

vítima, eis que estava próxima ao local quando ocorreu.

Ainda no que se refere às declarações da vítima, ela foi firme e

harmônica ao dispor, em ambas as esferas, que havia aproximadamente 10

(dez)  pessoas  na  frente  da  casa  em  chamas,  estando  entre  eles  os  réus

Roberto e Leonildo, a subtrair a validade das declarações do menor J.R.F. da

S. que, em Juízo, afirmou ter praticado o crime sozinho.

Nesse  diapasão,  apesar  da  negativa  de  autoria  dos  réus,  há

elementos probatórios suficientes nos autos para ensejar a conclusão que o

incêndio em lume foi por eles praticado, tendo por pano de fundo a guerra pela

liderança do tráfico na comunidade Mutirão.
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O simples fato de não ter  sido encontrado com o réu Roberto

qualquer  instrumento  que  pudesse  conectá-lo  ao  crime  não  é,  por  si  só,

elemento capaz de absolvê-lo quando há nos autos prova testemunhal capaz

de suprir a citada ausência. Outrossim, ele teria razões pessoais para praticar o

crime em lume já que os menores afirmaram que ele teria sofrido um atentado

contra a sua vida na semana anterior, e que o autor seria o filho da vítima

(Bruno).

Por fim, não há como ser defendido, nesse instante processual,

que  a  vítima  teria  a  intenção  de  prejudicar  os  Apelantes,  sendo,  assim,

imparcial, eis que em sede de interrogatório judicial, tanto o réu Roberto Bento

(fl. 114v), quanto o réu Leonildo (fl. 115v) afirmaram conhecê-la e não terem

nada  a  declarar  contra  as  mesmas,  inexistindo,  assim,  qualquer  elemento

concreto a inquinar de dúvida a versão apresentada pela ofendida Maria José

Felipe de Oliveira.

Logo,  não  merece  a  sentença  vergastada  qualquer  reforma

quanto ao crime de incêndio qualificado (art. 250, §1º, II, alínea ‘a” do CP), eis

que existe nos autos provas suficientes para incutir no magistrado o juízo de

certeza necessário para uma condenação.

O mesmo há de ser dito quanto ao crime de associação criminosa

(art. 288 do CP) e de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) imputados ao

réu Leonildo,  uma vez que o Policial  Militar  Luiz  André  Sobral  confirmou a

versão da vítima de que ele, o denunciado Roberto e os menores de idade

fazem parte de uma associação criminosa para prática de vários crimes na

região, sendo ele um dos líderes.

Também não há que ser alterada a sentença quanto ao crime de

posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03)

eis que foi encontrada na residência do réu, não sendo apresentada qualquer

prova  concreta  plausível  de  que  não  seria  ele  proprietário  da  espingarda

encontrada.
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Nessa  senda,  a  vergastada  decisão  desmerece  as  críticas

desfechadas devendo ser mantida in totum.

DOSIMETRIA DA PENA

Da  leitura  atenta  às  dosimetrias  das  penas  expostas  às  fls.

187/195, vê-se que a magistrada primevo avaliou e fundamentou corretamente

todas  as  circunstâncias  judiciais,  sendo  as  penas  de  todos  os  crimes,  em

todas as etapas,  estipuladas em patamar suficiente para a reprovação dos

atos delitivos, não merecendo qualquer redimensionamento eis que delineadas

de acordo com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Conclui-se,  assim,  que  a  decisão  encontra-se  amplamente

fundamentada, lastreada no conteúdo probatório, tendo a pena – individual e

coletivamente considerada - sido dosada de modo correto, observando-se o

critério trifásico estipulado no artigo 68 do Diploma Penal e respeitando o artigo

93, IX da Constituição Federal, sendo perfeitamente justa e suficiente, ante  o

número  dos  delitos,  a  manifesta  gravidade  do  ocorrido  e  as

circunstâncias judiciais consideradas.

Forte em tais razões,  nego provimento ao apelo,  mantendo a

sentença objurgada em todos os seus termos.

EXPEÇA-SE  Mandado  de  Prisão  em  desfavor  de  LEONILDO

MARTINS  BERNARDO,  após  o  decurso  do  prazo  de  Embargos  de

Declaração  ,  sem  manifestação,  comunique-se  quanto  a  ROBERTO

BERNARDO DA SILVA, que já se encontra preso.

É como voto.

        Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal,

revisor,   dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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João Batista Barbosa (Juiz de Direito convocado, com jurisdição limitada, em

substituição ao Exmo. Sr. Des. João Benedito da Silva), relator, e Márcio Murilo

da Cunha Ramos. 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  Tribunal  de  Justiça  do Estado  da Paraíba,  aos 12

(doze) dias do mês de abril de 2018.

                      Dr. João Batista Barbosa

                       Juiz de Direito convocado

                                   RELATOR
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