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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL N. 0008274-67.2016.815.0011 – 1ª Vara da Comarca de
Campina Grande/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Jean Ewerton de Lima
DEFENSORAS: Rosângela Maria de M. Brito e Maria do Socorro Tamar A. Celino
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  CONTRA  O
PATRIMÔNIO. ROUBO  MAJORADO.
CONCURSO  DE  PESSOAS.  CORRUPÇÃO  DE
MENORES.  CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.
PLEITO  ABSOLUTÓRIO  POR  AUSÊNCIA  DE
PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO.
RESPONSABILIDADE  INAFASTÁVEL.
AUTORIA E MATERIALIDADE INDUVIDOSAS.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. ANÁLISE DE
OFÍCIO  EM  RELAÇÃO  AO  CONCURSO
FORMAL. READEQUAÇÃO DA PENA.

1.  Pleito  absolutório.  Materialidade  e  autoria
comprovadas. Vítima assaltada em parada de ônibus
pelo  apelante  e  um  menor.  Celular  roubado.
Impossibilidade de absolvição.

2. Impossível acolher o pedido de desclassificação do
crime de roubo para o delito de furto, considerando
que a subtração ocorreu mediante o emprego de grave
ameaça,  exercida  com  intimidação  por  meio  de
palavras  e  em  se  colocando  a  mão  por  baixo  da
camisa. 

3. Pena. Análise de ofício quanto ao reconhecimento
do  concurso  material  de  crimes.  Há  de  ser
reconhecida a existência do concurso formal próprio
entre  os  crimes  de  roubo e  corrupção de  menores,
quando,  pelos  elementos  probatórios  carreados  aos
autos,  percebe-se  que  o  acusado  possuía  o  único
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desígnio  de  subtrair  bens  da  vítima,  embora  tenha
obtido  para  a  empreitada  criminosa  a  ajuda  de  um
menor de idade.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal,
acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  negar  provimento ao  recurso,  e,  de  ofício,
reconhecer o concurso formal para readequar a pena para 06 (seis) anos e 02 (dois)
meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

RELATÓRIO

Perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Campina Grande/PB,
Jean Ewerton de Lima,  devidamente qualificado, foi denunciado como incurso nas
penas do art. 157, § 2º, II, do Código Penal e art. 244-B do ECA, por ter, em 02 de
agosto de 2016, por volta das 09:40h, na Rua Cabaceiras, Bairro das Malvinas, em
Campina  Grande,  com  vontade  livre  e  consciente,  e  em concurso  de  pessoas  —
auxiliado por um adolescente, subtraído para si, mediante grave ameaça, coisa alheia
móvel em detrimento patrimonial da vítima Caio Gabriel de Sousa Nascimento, fls.
02/03.

Narra  a  peça  denunciatória  que,  a  vítima  se  encontrava  num
ponto de ônibus, quando, repentinamente, foi abordado pelo acusado e o adolescente
infrator, que anunciaram o assalto, compelindo-a entregar o seu aparelho celular que,
sem  qualquer  possibilidade  de  resistência,  entregou  o  objeto,  instante  em  que
empreenderam fuga. 

A  vítima,  então,  acionou  a  Polícia  Militar,  que,  via  CIOP,
designou uma guarnição  policial  para  apurar  o  ocorrido.  Assim,  em diligência  no
encalço  dos  assaltantes,  a  guarnição conseguiu localizar  o  imputado na Rua Elias
Gomes  de  Moura  –  bairro  do  Mutirão,  de  modo  que,  depois  de  devidamente
identificado, foi preso em flagrante delito.

Registrou  a  denúncia  que,  na  ocasião  de  sua  prisão,  foi
encontrado e aprendido em poder do acusado o aparelho celular de propriedade da
vítima, consoante descrito no Auto de Apreensão e Apresentação à fl. 07.
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Ultimada  a  instrução criminal  e  oferecidas  as  alegações  finais
pelas partes (fls. 84/87 e 89/92), o juiz a quo julgou procedente a pretensão punitiva
do Estado, para condenar, o acusado Jean Ewerton de Lima por roubo e por corrupção
de menores a uma pena final  de 6 (seis) anos e 4 (quatro)  meses de reclusão,  em
regime inicial semiaberto, mais 40 (quarenta) dias-multa, fls. 93/98.

Irresignado com o decisório adverso, o censurado recorreu a esta
Superior Instância (fls. 116/120), pugnando por sua absolvição, sob a alegação de que
agiu de boa fé ao dar uma carona ao menor e não sabia que ele pretendia realizar o
roubo. Em pretensão subsidiária, busca a desclassificação de roubo para furto, pois
não haveria nos autos prova de que teria ameaçado a vítima para tomar o celular. 

Ofertadas as contrarrazões ministeriais (fls. 122/125), o  parquet
local opinou pela improcedência do recurso manejado.

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça, em parecer do
douto Procurador Álvaro Gadelha Campos, opinou pelo desprovimento do recurso (fls.
127/130).

É o relatório.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é  tempestivo,  já  que  interposto em 29/03/2017 (fls.
101), antes mesmo da intimação do acusado, que se deu em 11/04/2017 (fl. 107); além
de  adequado  e  independer  de  preparo,  por  se  tratar  de  ação  penal  pública,  em
observância à Súmula n° 24 do TJPB.

Assim, conheço o recurso.

MÉRITO

Ab initio, ressalto que a condenação do apelante se deu por roubo
e por corrupção de menores, como relatado. Mas a insurgência recursal diz respeito tão
somente pelo delito de roubo, pugnando o apelante por sua absolvição, sob a tese da
ausência de provas. E, em pedido alternativo, pretende a desclassificação de roubo
para furto. 

Da Pretensão Absolutória
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As provas da materialidade e de autoria do ilícito emergem de
forma límpida e categórica do conjunto probatório, por meio do Auto de Prisão em
Flagrante (fls. 05/09), Auto de Apreensão (fl. 10) e dos informes trazidos de modo
preciso e coerente, que vão, desde os depoimentos testemunhais, declarações da vítima
e pela confissão do acusado na esfera policial, bem assim, das declarações do menor
que acompanhou o sentenciado na empreitada.

A vítima e o menor infrator, perante a autoridade policial e em
juízo, descreveram com riqueza de detalhes toda a cena criminosa:

Arão Soares Veloso, fl. 05:

“(…) Que, já foi apreendido outras vezes pela prática
de atos infracionais desta natureza. Que, admite de ter
na companhia de JEAN, no dia e hora e local do fato,
tomado  de  assalto  o  aparelho  celular,  MARCA
SANSUNG, COR BRANCA PRETEADO J-3; Que,
não  usou  arma  de  fogo  para  a  prática  do  ato
infracional,  mas admite que ambos fizeram sinal de
puxar uma arma ao anunciarem o assalto; (...)”

Jean Ewerton, fl. 06:

“Que, admite de ter praticado o assalto em comento
na companhia do menor ARÃO SOARES VELOSO,
mas  informa  que  o  fez  por  necessidade,  pois,  se
encontra desempregado; Que, o assalto se deu sem o
emprego de arma, mas admite ter feito “O PANTIM,
COLOCANDO A MÃO DEBAIXO DA CAMISA,
INSINUANDO QUE IA SACAR UMA ARMA;(...) ”

Em juízo, consoante mídia de fl. 80, ambos confirmaram o fato
delituoso, mantendo os depoimentos prestados perante a autoridade policial.

A  vítima  Caio  Gabriel  afirmou  que  “eu  estava  saindo  para
trabalhar (…) assim que eu cheguei na esquina, os dois se aproximaram no moto Bis e
anunciaram o assalto e pediram meu celular, (…) peguei a placa da moto e liguei para
a polícia, que puxou a placa e seguiram nas diligências, que o maior foi quem pediu i
celular”, (..)
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A  testemunha  Alanjones  Alves,  militar  que  participou  da
ocorrência, afirmou “que testemunhas visualizaram a placa da moto que participou do
assalto, e, após receberem informações relativas ao endereço constante no documento
do veículo, a equipe se dirigiu ao local e apreendeu o menor infrator ainda na posse do
celular  objeto  do  crime  quando  estava  saindo  do  imóvel,  afirma  ainda,  que  o
denunciado estava no interior do imóvel ”.

Destarte,  o  substrato  probatório  a  autorizar  uma condenação é
irrefragável  e  aprume.  A  materialidade  e  a  autoria  atribuídas  ao  apelante  são
incontestes,  visto  que  imbuídas  de  verossimilitudes  que  conduzem  à  inexorável
conclusão de seu responsável.

Do Pedido Desclassificatório

A defesa resume a afirmar que não existiu ameaça, no entanto,
colhe-se dos autos que o apelante e o menor fizeram menção de que estariam armados,
fazendo o “pantim”, colocando a mão em baixo da camisa, como ele afirmou em seu
depoimento na esfera policial (fl. 09) acima transcrito.

Em juízo, da mesma forma, ambos confirmaram a participação,
todavia o denunciado muda parte do depoimento, afirmando que era o condutor do
veículo.

A vítima,  por  sua  vez,  confirmou  tudo  o  que  disse  perante  a
autoridade policial.

Ora,  a  intimidação da  vítima com a  atitude  do  assaltante,  de
colocar a mão por debaixo da camisa, configura a grave ameaça prevista no tipo do
art. 157, CP.

Sobre o tema a jurisprudência orienta:

APELAÇÃO CRIMINAL. DOS CRIMES CONTRA
O  PATRIMÔNIO.  ROUBO  MAJORADO  PELO
CONCURSO  DE  PESSOAS.  SENTENÇA
CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO. DO PLEITO
ABSOLUTÓRIO.  IMPOSSIBILIDADE.  AUTORIA
E  MATERIALIDADE  INCONTESTES.  DA
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  O  CRIME  DE
FURTO. NÃO ACOLHIMENTO. EMPREGO DE

Apelação Criminal 0008274-67.2016.815.0011                                                       CMBF – Relator
5



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

INTIMIDAÇÃO POR MEIO DE PALAVRAS E
MENÇÃO  DE  PORTAR  ARMA.  GRAVE
AMEAÇA  CONTRA  A  PESSOA.
DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  1.  Havendo
provas  certas  tanto  da  materialidade  quanto  da
autoria,  não  há  que  se  falar  em  absolvição.  2.
Impossível  acolher  o  pedido de  desclassificação do
crime de roubo para o delito de furto, considerando
que a subtração ocorreu mediante o emprego de grave
ameaça. (TJPB – ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo
Nº  00058046320168150011,  Câmara  Especializada
Criminal,  Relator  DES.  CARLOS  MARTINS
BELTRÃO  FILHO,  j.  em  14-12-2017).  Grifos
nossos.

Assim, não há que se falar em desclassificação para o crime de
furto  pela  comprovada  ocorrência  de  grave  ameaça  para  execução  do  crime,
consubstanciado no ato de o assaltante simular estar armado com a mão por debaixo
da camisa, inibindo/restringindo face ao seu comportamento, os meios de reação e
defesa da vítima.

Da Pena Imposta

Em que  pese  não  haver  insurgência  recursal  em face  da  pena
fixada em 1o grau, de ofício, verifico que há modificação a ser efetivada na mesma no
tocante ao reconhecimento do concurso material.

Na  sentença,  especificamente  à  fl.  97,  foi  aplicada  a  regra  do
concurso material de crimes e as penas de ambos os delitos foram somadas.

Mas, de ofício, reconheço o concurso formal próprio de crimes,
pois trata-se de crime contra o patrimônio e corrupção de menor, no mesmo contexto
fático, onde há unidade de desígnios do agente.

Sobre o tema a jurisprudência deste Tribunal orienta:

APELAÇÃO CRIMINAL –  CRIMES DE ROUBO
CIRCUNSTANCIADO  E  CORRUPÇÃO  DE
MENOR  –  CONCURSO  MATERIAL  –
CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–  ARGUMENTAÇÃO  DE  EXCESSO  DA PENA-
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BASE  FIXADA  –  NÃO  VERIFICAÇÃO  –
EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DO ART. 59 DO CP DESFAVORÁVEIS AO RÉU –
DESPROVIMENTO DO APELO –  APLICAÇÃO,
DE  OFÍCIO,  DA  REGRA  DO  CONCURSO
FORMAL  PRÓPRIO  ENTRE  OS  DELITOS
IMPUTADOS  AO  ACUSADO –  AUSÊNCIA DE
DESÍGNIOS  AUTÔNOMOS  –
REDIMENSIONAMENTO  DA  PENA  E
MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL.  -  No
caso dos autos, observa-se que a pena-base foi fixada
além do mínimo legal, em virtude do juízo a quo ter
considerado  algumas  circunstâncias  judiciais,
previstas  no  caput  do  art.  59  do  Código  Penal,
desfavoráveis  ao  réu,  estando  as  razões  de
convencimento  do  julgador  devidamente
fundamentadas no  decisum impugnado. -  Há de ser
reconhecida  a  existência  do  concurso  formal
próprio entre os crimes de roubo e corrupção de
menores,  quando,  pelos  elementos  probatórios
carreados  aos  autos,  percebe-se  que  o  acusado
possuía  o  único  desígnio  de  subtrair  bens  das
vítimas,  embora tenha obtido para a empreitada
criminosa  a  ajuda  de  um  menor  de  idade. -
Estipula-se  o  regime  semiaberto  para  cumprimento
inicial  da  pena,  quando  o  quantum  da  reprimenda
ultrapassa quatro anos e não excede a oito anos de
recolhimento prisional. Inteligência do art. 33, § 2º, b,
do  CP.(TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do  Processo
Nº  00244177520168152002,  Câmara  Especializada
Criminal,  Relator  DES.  MÁRCIO  MURILO  DA
CUNHA RAMOS , j. em 30-11-2017). Grifos nossos.

Logo, à pena aplicada ao delito de roubo qualificado (mais grave)
deve  ser  acrescida  a  fração  de  1/6,  à  míngua  de  fundamentos  aptos  à  fixação de
patamar superior ao mínimo previsto. 

Na sentença, às fls. 93/98, o apelante foi condenado a uma pena
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa pelo
crime de roubo majorado e 01 (um) ano de reclusão pelo tipo penal previsto no art.
244-B do ECA. 
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Assim,  aplicando a  regra  do  concurso  formal  próprio  entre  os
crimes tipificados no art. 157, §2º, inciso II do CP e no art. 244-B do ECA, à pena do
delito de roubo, por ser mais grave, deve ser acrescida da fração de 1/6, resultando
numa pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Parte Dispositiva

Ante  todo  o  exposto,  em desarmonia  com o  parecer  da  douta
Procuradoria  de  Justiça,  nego provimento  ao  recurso,  e,  de  ofício,  reconheço  o
concurso  formal  para  readequar  a  pena  para  06  (seis)  anos  e  02  (dois)  meses  de
reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

É o meu voto.

Cópia deste Acórdão serve como ofício de notificação.

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

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor Doutor
José Roseno Neto, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, em 10
de abril de 2018.

João Pessoa, 23 de abril de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                       Relator
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