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ROUBOS  QUALIFICADOS.  LATROCÍNIO
TENTADO.  CORRUPÇÃO  DE  MENORES.
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.
CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA.
NEGATIVA DE AUTORIA EM RELAÇÃO A DOIS
ROUBOS. PROCEDÊNCIA QUANTO À VÍTIMA
PAULO  TIBURTINO.  ABSOLVIÇÃO
DECRETADA. IN DUBIO PRO REO. ART. 244-B
DO  ECA.  ALEGADA  AUSÊNCIA  DE  PROVA
QUANTO  A  MENORIDADE  DO  CORRÉU.
PROVA  SUFICIENTE.  CRIME  FORMAL.
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.  FRAGILIDADE
PROBATÓRIA.  ABSOLVIÇÃO  PERSEGUIDA.
DEPOIMENTOS  DE  POLICIAIS.  VALIDADE.
CONDENAÇÃO  MANTIDA.  RECONHECIDO  O
CONCURSO  FORMAL  ENTRE  OS  CRIMES
PATRIMONIAIS  E O CRIME DE CORRUPÇÃO
DE MENORES. PROVIMENTO PARCIAL.

Conjunto  probatório  frágil  em  relação  ao  roubo
qualificado  praticado  contra  a  vítima  Paulo
Tiburtino. Absolvição decretada. In dubio pro reo.

Todo  o  acervo  probatório  converge  para
demonstrar  cristalinamente  que  o  acusado
praticou os demais delitos de roubos qualificados,
latrocínio  tentado,  corrupção  de  menores  e
constrangimento ilegal, não autorizando de forma
alguma a sua absolvição, como quer a Defesa.

Verificado que o agente, mediante uma só ação,
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praticou  os  delitos  contra  o  patrimônio  na
companhia  de  menor  de  idade,  deve  ser
reconhecido o concurso formal de crimes.

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
PARA REDIMENCIONAR  A PENA PARA 13  (TREZE)  ANOS  E  10  (DEZ)
MESES DE RECLUSÃO E 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO E MULTA, NOS
TERMOS  DO  VOTO  DO  RELATOR,  EM  HARMONIA  PARCIAL  COM  O
PARECER MINISTERIAL.  

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Apelatório interposto por  Jorge Alexandre

Silva Ferreira (fls. 152) contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª

Vara  Criminal  da  Capital (sentença  de  fls.131/150),  que  o  condenou  por

infração aos arts.  157, § 2º, inciso I,  do Código Penal, em relação à vítima

Talles Diniz Gomes Leite; art. 157, § 2º, incisos I e II, do Codex, em relação à

vítima Paulo Tiburtino Leite; art. 157, § 2º, incisos I e II, art. 157, § 3º, c/c o art.

14, II, na forma do art. 70, todos do Código Penal, em relação às vítimas que

estavam na Oficina “Tibério Motos”  e,  ainda,  no art.  146 do Estatuto Penal

Punitivo e art. 244-B da Lei n. 8069/90, na forma do art. 69 do Código Penal, a

uma  pena  total  definitiva  de  19  (dezenove)  anos  e  04  (quatro)  meses  de

reclusão,  06  (seis)  meses de detenção,  fixando o regime inicial  fechado,  e

também 90 (noventa) dias multa.

Em suas razões recursais  (fls.165/167),  a  Defesa alega que a

sentença condenatória decidiu além do que foi pedido pelo órgão ministerial,

uma  vez  que  na  peça  pórtica  o  representante  do  Parquet  não  ofereceu

denúncia contra o apelante em face do assalto sofrido por Paulo Tiburtino Leite,

tampouco teria  oferecido  aditamento à citada peça durante o  processo.  No

entanto, o apelante teria sido condenado também nesse particular.

Desembargador João Benedito da Silva
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Prossegue o Defensor afirmando que, da análise da prova colhida

no sumário de culpa extrai-se que não há provas concretas contra o apelante

acerca dos assaltos sofridos pelas vítimas Talles Diniz Gomes Leite e Paulo

Tiburtino Leite, mas apenas suposições, conjecturas e ilações, sendo ainda a

decisão extra petita.

Ressalta-se nas razões recursais que, em relação à vítima Talles

Diniz,  o  recorrente  foi  equivocadamente  condenado  com  base  apenas  na

palavra da vítima,  a  qual  teria  dito  que reconheceu o réu quando este era

entrevistado num canal de televisão local. Alega que tal prova seria frágil, não

cuidando a acusação de trazer aos autos a referida gravação da entrevista, e

nem buscou a realização de uma sessão formal de reconhecimento em Juízo.

Também não consta dos autos, segundo afirma a Defesa, cópia da gravação

da câmera de segurança instalada no local do assalto, sendo que a própria

vítima teria afirmado que entregou tal cópia ao delegado de polícia. Afirma que

diante da fragilidade do conjunto probatório, deve o recorrente ser beneficiado

pela dúvida, sendo absolvido.

Insiste o recorrente em afirmar que, no tocante ao assalto contra

Paulo  Tiburtino  Leite,  a  decisão  condenatória  operou-se  fora  do  pedido

ministerial, uma vez que não foi objeto da denúncia, sendo o caso de nulidade

absoluta.

Também se insurge a Defesa contra a condenação do apelante

pelo crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente ao

argumento de que não existem nos autos provas documentais que atestem ser

o coautor menor de idade. Pleiteia a absolvição deste delito.

Do mesmo modo, discorda o apelante quanto a sua condenação

pelo delito tipificado no art. 146 do Código Penal, alegando que a sentença se

Desembargador João Benedito da Silva
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fundou  apenas  nas  afirmações  de  dois  policiais  militares,  em depoimentos

contraditórios prestados na Delegacia e em Juízo. Aduz ainda que a suposta

vítima deste crime não foi ouvida pela autoridade policial e nem pelo Juiz, pelo

que, na dúvida, deverá ser absolvido o ora recorrente.

Por fim, persegue-se a absolvição do réu de todos os delitos que

lhe foram imputados, com fulcro no brocardo in dubio pro reo.

Em  contrarrazões  apresentadas  às  fls.  169/171  o  Ministério

Público pediu o desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, por meio de

Parecer exarado pelo Procurador Francisco Sagres Macedo Vieira, opinou pelo

improvimento do apelo (fls. 175/187).

É o relatório.

V O T O

Como visto, trata-se de Recurso Apelatório interposto por  Jorge

Alexandre Silva Ferreira  (fls. 152) contra sentença proferida pelo  Juízo de

Direito  da  2ª  Vara  Criminal  da  Capital (sentença  de  fls.131/150),  que  o

condenou por infração ao art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, em relação à

vítima Talles Diniz Gomes Leite; art.  157, § 2º, incisos I e II,  do  Codex,  em

relação à vítima Paulo Tiburtino Leite; arts. 157, § 2º, incisos I e II, art. 157, §

3º, c/c o art. 14, II, na forma do art. 70, todos do Código Penal, em relação às

vítimas que estavam na Oficina “Tibério Motos” e, ainda, no art. 146 do Estatuto

Penal Punitivo e art. 244-B da Lei n. 8069/90, na forma do art. 69 do Código

Penal,  a  uma  pena total  definitiva  de 19 (dezenove)  anos e 04 (quatro)

meses de reclusão, 06 (seis) meses de detenção, fixado o regime inicial

fechado, e também 90 (noventa) dias multa.

Desembargador João Benedito da Silva
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A exordial acusatória de fls. 02/07 esclarece que, “[...]  no dia 30

de  janeiro  deste  ano  de  2017,  por  volta  das  14h30m,  o  denunciado  em

companhia  do  menor  de  idade  José  Artur  Meireles  de  Brito,  invadiram  o

Estabelecimento  Comercial  ‘Tibério  Motos’,  localizada na Avenida Vasco da

Gama, Jaguaribe, anunciando um assalto”.

Consta ainda da denúncia que:

[…] De arma em punho, o denunciado dirigiu-se até o
escritório  da  mencionada  loja,  localizado  em  seu
primeiro  andar,  onde  já  encontrava-se  o  funcionário
Tiberiano  Brito  Nobre.  Ao  dirigir-se  a  este  setor  do
estabelecimento,  o  denunciado  fez  como  refém  um
outro  funcionário  da  empresa  vítima,  chamado
“Vanderley Coelho”.
Chegando  no  escritório  do  referido  estabelecimento
comercial  e  repetindo  de  forma  exaltada  aos  que
estavam presentes de que se tratava de um assalto, o
refém Vanderley Coelho conseguiu desvencilhar-se do
denunciado, vindo a se trancar num banheiro existente
naquele pavimento da empresa.
Verifica-se  ainda  do  caderno  investigativo,  que
bastante  enfurecido,  o  denunciado  exigiu  que
Tiberiano Brito Nobre retirasse seu colega de trabalho
do  banheiro  onde  havia  se  escondido,  mas  como
Tiberiano não conseguiu abrir  a porta, o denunciado
efetuou um disparo com sua arma de fogo em direção
àquele  dizendo:  “EU  VOU  MATAR  VOCÊ,  SE  ELE
NÃO  SAIR  DO  BANHEIRO”,  e  neste  momento
apontou a arma novamente para a pessoa de Tibério
Brito efetuando um novo disparo, que por sorte não o
atingiu.
Após  o  segundo  disparo,  o  denunciado  passou  a
recolher  os  objetos  juntamente  com  seu  comparsa
menor de idade. Concluído a subtração de todos os
objetos,  o  denunciado  Jorge  Alexandre  Ferreira
juntamente  com  o  adolescente  infrator  deixaram  o
mencionado  estabelecimento  ,  fugindo  a  pé  e
abandonando  no  local  a  motocicleta  que  utilizaram
anteriormente,  oportunidade em que efetuou disparo
contra a faixada externa da loja.
[…]  Durante  a  fuga,  o  denunciado  e  seu  comparsa
menor  de  idade  invadiram  uma  residência  fazendo
uma moradora refém. […] (fls. 02/03)

Desembargador João Benedito da Silva
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Extrai-se ainda da exordial acusatória que a polícia foi acionada,

mas quando chegou ao local do primeiro assalto o acusado já havia se evadido

do  local,  ocasião  em que  já  estaria  na  residência  invadida,  com a  mulher

tomada como refém.  Narra  o  promotor  de  justiça  que  foi  solicitado  reforço

policial e, pouco depois, o réu decidiu se entregar. 

Foi  narrado na denúncia que a vítima Antônio Azevedo Rocha,

que estava no interior do estabelecimento “Tibério Motos”, quando ocorreu o

assalto, informou que Alexandre Jorge subtraiu a sua carteira de bolso, com

documentos pessoais. 

Informa  ainda  que  a  vítima  Talles  Diniz  Gomes  Leite,  no  dia

19/01/2017, às 17:00h, estava em frente a sua residência, no Cristo Redentor,

nesta Capital, quando foi abordada por um indivíduo em uma motocicleta, o

qual anunciou o assalto, levantando a camisa para mostrar uma arma de fogo,

dizendo quer era melhor a vida do que o celular. Ato contíguo, lhe tomou o

celular e um relógio de pulso.

Prossegue o representante do  Parquet  relatando, em relação à

vítima Talles Diniz Gomes Leite, que:

[…] Já no dia 31 de janeiro do corrente ano de 2017,
após o assalto ao estabelecimento comercial “Tibério
Motos”, ao assistir um programa policial veiculado em
um  canal  de  televisão  desta  cidade,  a  vítima
reconheceu o denunciado – que na oportunidade dava
uma entrevista sobre o assalto realizado à loja, como
sendo o mesmo que teria lhe abordado em frente a
sua residência.

É narrado também na peça pórtica da acusação que:

[…]  no dia  27  de  janeiro  do  corrente  ano,  a  vítima
Paulo  Tiburtino  Leite voltava para sua residência  na
motocicleta pertencente a seu filho Antônio Tiburtino

Desembargador João Benedito da Silva
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Leite  de  Oliveira,  quando  nas  imediações  da
Associação  dos  Oficiais  de  Justiça,  na  rua  Almeida
Barreto,  Centro,  nesta cidade,  foi  abordado por dois
indivíduos  em  uma  motocicleta  e  que,  ao  se
aproximarem e pararem o veículo, o carona desceu e
anunciou  o  assalto  dizendo:  “PERDEU,  PERDEU,
PERDEU”. Sem outra opção, a vítima entregou a moto
aos  indivíduos  que  fugiram  logo  em  seguida  com
destino ignorado.
As  testemunhas  inquiridas  perante  a  autoridade
policial,  prestaram seus  respectivos  depoimentos  de
forma cristalina e em absoluta correspondência com o
narrado nesta inicial acusatória, oportunidade em que
todos  reconheceram,  sem  sombra  de  dúvidas,  o
denunciado  Jorge  Alexandre  Ferreira  como  sendo,
juntamente  com  o  adolescente  José  Artur  Meireles,
autor do assalto ao estabelecimento comercial. [...]

A materialidade dos delitos está demonstrada no Auto de Prisão

em Flagrante (fls. 09/14), no Auto de Apreensão e Apresentação (fls. 23), no

Auto de Apreensão em Flagrante de Ato Infracional de fls. 25/30, nos Autos de

Entrega de fls. 31, 34 e 35 e depoimentos testemunhais.

Temos  como  vítimas no  presente  caso  as  pessoas  de  Talles

Diniz  Gomes Leite  (fato  ocorrido dia  19/01/2017),  Paulo  Tiburtino Leite

(fato  ocorrido  dia  27/01/2017), e  as  pessoas  que  se  encontravam  no

estabelecimento comercial “Tibério Motos” (fato ocorrido dia 31/01/2017) -

Tiberiano  Brito  Nobre,  Vanderley  Coelho,  Sandro  da  Silva  Araújo,  Antônio

Azevedo Rocha e João Philip Costa Correia de Araújo.

Não se insurge o apelante em relação aos delitos praticados no

estabelecimento comercial  “Tibério Motos”,  sendo inclusive réu confesso em

relação aos roubos qualificados ali praticados. Os crimes foram cometidos em

concurso de pessoas, por  Jorge Alexandre Silva Ferreira e o menor  José

Artur Meireles de Brito, à época com dezesseis anos de idade.

Inicialmente,  em suas razões recursais,  a  Defesa alega que  a

sentença condenatória decidiu além do que foi pedido pelo órgão ministerial,

Desembargador João Benedito da Silva
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uma  vez  que  na  peça  pórtica  o  representante  do  Parquet  não  ofereceu

denúncia contra o apelante em face do assalto sofrido por Paulo Tiburtino Leite,

tampouco teria  oferecido  aditamento à citada peça durante o  processo.  No

entanto, o apelante teria sido condenado também nesse particular.

Da  análise  atenta  da  peça  pórtica  acusatória  observa-se

claramente  que foi  devidamente narrado o fato envolvendo a  vítima Paulo

Tiburtino Leite, consoante se infere às fls. 05:

[…]  no dia  27  de  janeiro  do  corrente  ano,  a  vítima
Paulo  Tiburtino  Leite voltava para sua residência  na
motocicleta pertencente a seu filho Antônio Tiburtino
Leite  de  Oliveira,  quando  nas  imediações  da
Associação  dos  Oficiais  de  Justiça,  na  rua  Almeida
Barreto,  Centro,  nesta cidade,  foi  abordado por dois
indivíduos  em  uma  motocicleta  e  que,  ao  se
aproximarem e pararem o veículo, o carona desceu e
anunciou  o  assalto  dizendo:  “PERDEU,  PERDEU,
PERDEU”. Sem outra opção, a vítima entregou a moto
aos  indivíduos  que  fugiram  logo  em  seguida  com
destino ignorado.

Assim, em relação à vítima em questão,  o fato foi devidamente

narrado pelo representante do Parquet, dando azo a que se aprofundassem, na

instrução criminal, as investigações acerca do delito praticado contra aquela.

O apelante,  em Juízo,  negou a autoria  dos assaltos  contra  as

vítimas Talles Diniz Gomes Leite e Paulo Tiburtino Leite, mas, confessou ter

assaltado,  juntamente  com o  menor  José  Artur,  o  estabelecimento  “Tibério

Motos”, bem como ter adentrado uma residência enquanto fugia, tentando se

esconder (Mídia de fls. 115). Confessou também em parte os delitos, perante a

autoridade policial – fls. 14.

ROUBO CONTRA A VÍTIMA TALLES DINIZ

Alega ainda a Defesa que, da análise da prova colhida no sumário

Desembargador João Benedito da Silva
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de culpa, extrai-se que não há provas concretas contra o apelante acerca dos

assaltos sofridos pelas vítimas Talles Diniz Gomes Leite e Paulo Tiburtino Leite,

mas apenas suposições, conjecturas e ilações, sendo ainda a decisão extra

petita.  Conclui  que,  diante  da  fragilidade  do  conjunto  probatório,  deve  o

recorrente ser beneficiado pela dúvida, sendo absolvido dos delitos contra tais

vítimas.

Ressalta-se nas razões recursais que, em relação à vítima Talles

Diniz,  o  recorrente  foi  equivocadamente  condenado  com  base  apenas  na

palavra da vítima,  a  qual  teria  dito  que reconheceu o réu quando este era

entrevistado num canal de televisão local. Alega que tal prova seria frágil, não

cuidando a acusação de trazer aos autos a referida gravação da entrevista, e

nem buscou a realização de uma sessão formal de reconhecimento em Juízo.

Também não consta dos autos, segundo afirma a Defesa, cópia da gravação

da câmera de segurança instalada no local do assalto, sendo que a própria

vítima teria afirmado que entregou tal cópia ao delegado de polícia. 

No entanto, há farta prova da acusação, que convenceu o espírito

do Julgador, acerca da culpabilidade do apelante quanto ao roubo qualificado

contra a vítima Talles Diniz. Vejamos.

Ouvido em Juízo, Talles Diniz confirmou o depoimento perante a

autoridade policial e afirmou não ter nenhuma dúvida de que o homem que o

assaltou é Jorge Alexandre, ora recorrente (Mídia de fls. 115). Extrai-se de seu

depoimento na polícia que:

[…]  No  dia  19.01.2017,  por  volta  das  17:00hs,  o
declarante encontrava-se em frente a sua residência,
no endereço acima citado, quando aproximou-se um
indivíduo em uma motocicleta e pediu informações e
logo  levantou  a  camisa  e  mostrou-lhe  um  revólver,
possivelmente calibre .38, municiado e anunciou-lhe o
assalto dizendo: “fique quieto galego, é um assalto...é
melhor  a  vida  do  que  um  celular”;  Que  sem  reagir

Desembargador João Benedito da Silva
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entregou o seu aparelho celular marca Motorola Moto
G4 e um relógio de pulso,  cor  preta,  modelo Calvin
Klein; Que o após o fato o assaltante fez uma curva
com a motocicleta e tomou destino ignorado; […] Que
no dia de ontem, 31.01.2017, por volta das 12h30min,
ao  ver  um  programa  policial  na  televisão  local,
reconheceu JORGE ALEXANDRE FERREIRA, quando
este dava uma entrevista ao repórter, como sendo o
mesmo  que  o  assaltou  no  dia  acima  citado;  Que
reconheceu também o revólver  e a motocicleta com
sendo as mesmas usadas pelo assaltante quando lhe
assaltou. […] (fls. 17) GRIFO NOSSO.

Importante  ressaltar,  neste  momento,  que  o fato  de  o

reconhecimento  não  ter  obedecido  ao  disposto  no  art.  226  do  Código  de

Processo Penal não implica em nulidade, pois cabe ao magistrado atribuir valor

à  prova  em conjunto  com os  demais  elementos  presentes  nos  autos  para

formar livre e motivadamente seu convencimento. Veja-se:

HABEAS  CORPUS.  ROUBO  DUPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO.  CONCURSO  DE  PESSOAS.
USO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO POR
FOTOGRAFIA.  NÃO  OBSERVÂNCIA  DAS
FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA
DE NULIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE
AUTORIA  E  MATERIALIDADE.  GARANTIA  DA
ORDEM  PÚBLICA.  LIBERDADE  PROVISÓRIA.
DENEGAÇÃO. I. A identificação do acusado por meio
de fotografia, associada a outros elementos de prova,
é suficiente para a demonstração de autoria, para fins
de decisão cautelar.  A inobservância  do art.  226 do
CPP não importa nulidade do procedimento.  […]  IV.
Ordem denegada. (TJ-DF - HBC: 20150020015068 DF
0001522-71.2015.8.07.0000,  Relator:  SANDRA  DE
SANTIS, Data de Julgamento:  12/02/2015,  1ª Turma
Criminal,  Data  de  Publicação:  Publicado  no  DJE  :
25/02/2015)

Outrossim, como sabido, em crimes que tais, não é novidade que

a palavra  da vítima é de extrema relevância,  não podendo ser  desprezada

numa hipótese como a dos autos, onde a vítima não demonstra ter a menor

dúvida acerca do reconhecimento do acusado. Colaciono o seguinte julgado: 

Desembargador João Benedito da Silva
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ROUBO  SIMPLES  -  REEXAME  DE  PROVAS  -
RECONHECIMENTO  DO  RÉU  PELA  VÍTIMA  -
VALIDADE  E  SUFICIÊNCIA  PARA  AMPARAR  A
CONDENAÇÃO  -  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS  -  TESE  DEFENSIVA  NÃO
DEMONSTRADA - MANUTENÇÃO.
[…]  -  A  palavra  da  vítima,  clara  e  coerente,  ao
reconhecer o réu como autor do crime, reveste-se de
especial  importância  e  se  presta  a  subsidiar  a
condenação,  principalmente  nos crimes patrimoniais,
normalmente cometidos sem testemunhas.  (TJMG -
Apelação  Criminal  1.0395.13.003604-3/001,
Relator(a):  Des.(a)  Amauri  Pinto  Ferreira  (JD
CONVOCADO),  4ª  CÂMARA CRIMINAL,  julgamento
em 03/06/2015, publicação da súmula em 10/06/2015)

De se manter, portanto, a condenação do apelante em relação à

vítima Talles Diniz,  por estar alicerçada em prova convincente produzida na

instrução.  Ressalte-se que  vigora no processo penal brasileiro o princípio do

livre convencimento, segundo o qual o Juiz forma a sua convicção pela livre

apreciação da prova.

ROUBO CONTRA A VÍTIMA PAULO TIBURTINO LEITE

Prossigamos. No dia 31/01/2017 ocorreu o assalto à loja “Tibério

Motos”  e  consta  dos  autos  que o  apelante,  juntamente  com um menor  de

idade, José Artur, chegaram ao local em uma motocicleta, a qual foi, inclusive,

abandonada pelo réu e seu comparsa, ao fugirem apressadamente. Tal veículo,

consoante  informou o  policial  militar  Severino  Vieira  Mota,  tinha  queixa  de

roubo já registrada (fls. 09). 

Apesar de ter sido consignado na sentença que tal  motocicleta

pertencia  à  vítima  Paulo  Tiburtino,  não  há  nos  autos  documento  com  a

descrição da motocicleta, não consta o Auto de Apresentação e Apreensão de

tal veículo e nem o Auto de Entrega. Não há também documento comprovando

que a motocicleta abandonada pelo acusado e o menor no dia do assalto à loja

“Tibério Motos”, conquanto seja apontada como já catalogada como produto de

Desembargador João Benedito da Silva



                                                                                                         Processo n.0002702-40.2017.815.2002

roubo, seja a mesma motocicleta roubada da vítima Paulo Tiburtino. Ademais,

esta  vítima  não  reconheceu  na  delegacia  e  nem  em  Juízo  o  apelante,

informando que não viu os assaltantes com clareza porque era noite e porque

lhe tiraram os óculos no momento do assalto (fls. 15 e Mídia de fls. 115).

Seria  imprescindível  que se  fizesse a  correlação entre  a  moto

encontrada no dia do assalto à loja “Tibério Motos” com a moto roubada da

vítima Paulo Tiburtino, no sentido de se demonstrar, a partir de seu modelo,

cor, placas, chassis, etc., que se tratavam do mesmo veículo. No entanto, como

afirmado acima, não há nos autos o documento com o registro da motocicleta

de Paulo Tiburtino, com a devida descrição e com a averbação de roubo. 

O menor José Artur, ao ser ouvido na fase policial, não declarou a

procedência do veículo em questão, afirmando apenas que no dia do assalto

ao estabelecimento comercial “Tibério Motos”, ele e o apelante estavam num

ônibus e, ao descerem em Jaguaribe, teria Jorge Alexandre tomado uma moto

por assalto, mas que ele, menor, não havia participado do delito (fls. 30)

Sendo  assim,  imperioso  reconhecer  a  fragilidade  da  prova  em

relação  ao  roubo  perpetrado  contra  a  vítima  Paulo  Tiburtino,  devendo  ser

declarada a absolvição de Alexandre Jorge Ferreira por tal delito, com amparo

no art. 386, VII do Código de Processo Penal.

DO CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL

Quanto ao  crime de constrangimento ilegal, previsto no art. 146

do Código Penal, também não há como se acolher a tese da Defesa. É que os

policiais  militares  que participaram do flagrante,  Marcos Aurélio  Avelino e

Severino  Vieira,  além  de  confirmarem  em  Juízo  todo  o  teor  de  seus

depoimentos na fase policial, também confirmaram de forma convicta perante o

Juiz que viram o acusado segurando a vítima pelo pescoço e apontando uma
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arma de fogo em seu ouvido. Não há, como afirmado nas razões recursais,

nenhuma contradição nos depoimentos prestados pelos policiais militares.

Outrossim,  não  há  notícias  nos  autos  no  sentido  de  que  os

policiais tivessem alguma intenção de prejudicar o acusado, pois o réu nada

trouxe  de  concreto  a  respeito  de  tais  circunstâncias.  Além do  mais,  como

sabido, é plenamente válido como prova o depoimento de policiais.

Na realidade,  há precedentes,  no Superior  Tribunal  de Justiça,

reputando como válidos os depoimentos prestados pelos policiais que tenham

efetuado  a  prisão  dos  acusados,  principalmente  quando  acompanhados  de

outras provas e, mais ainda, após submetidos ao contraditório.

Nesse sentido:

“Para não se crer nos relatos extremamente coerentes
dos  policiais,  civis  ou  militares,  necessário  seria  a
demonstração  de  seus  interesses  diretos  na
condenação do agente, pois, se de um lado o acusado
tem  razões  óbvias  de  tentar  se  eximir  da
responsabilidade  criminal,  por  outro,  os  policiais,
assim como  qualquer  testemunha,  não  tem motivos
para incriminar inocentes, a não ser que se prove o
contrário,  ônus  que  incumbe  à  Defesa.”   (TJMG.
Apelação  Criminal  1.0079.12.064321-2/001.
Relator(a):  Des.(a)  Alberto  Deodato  Neto.  Data  de
Julgamento: 17/09/2013)

HABEAS  CORPUS.  ROUBO  CIRCUNSTANCIADO.
PENA:  7  ANOS E 4  MESES DE RECLUSÃO E 17
DIAS-MULTA.  VALIDADE  DOS  DEPOIMENTOS
PRESTADOS,  EM  JUÍZO,  POR  POLICIAIS  QUE
EFETUARAM  A  PRISÃO.  PRECEDENTES  DESTE
STJ.  PRETENSÃO  DE  ABSOLVIÇÃO  POR
RECONHECIMENTO  DE  INSUBSISTÊNCIA  DAS
PROVAS  DOS  AUTOS.  REVOLVIMENTO  DE
MATÉRIA  FÁTICA.  IMPOSSIBILIDADE.
INADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA.  ORDEM
DENEGADA.  1.  Conforme  orientação  há  muito
sedimentada  nesta  Corte  Superior,  são  válidos  os
depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando
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submetidos ao necessário contraditório e corroborados
pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias
em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em
exame.  2. A absolvição do paciente por reconhecer a
insubsistência do acervo probatório que dá suporte ao
decreto condenatório implica exame aprofundado das
provas, providência que refoge aos estreitos limites do
Habeas Corpus. 3. Ordem denegada, em consonância
com o parecer ministerial. (STJ. HC 156.586/SP, Rel.
Ministro  NAPOLEÃO  NUNES MAIA FILHO,  QUINTA
TURMA,  julgado  em  27/04/2010,  DJe  24/05/2010)
(grifo nosso)

Enfim,  o  conjunto  probatório  converge  para  demonstrar

cristalinamente que o acusado praticou o delito de constrangimento ilegal, não

autorizando de forma alguma a sua absolvição, como quer a Defesa.

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Como  acima  relatado,  também se  insurge  a  Defesa  contra  a

condenação  do  apelante  pelo  crime  previsto  no  art.  244-B  do  Estatuto  da

Criança e do Adolescente ao argumento de que não existem nos autos provas

documentais que atestem ser o coautor menor de idade. Pleiteia a absolvição

deste delito.

Tal argumento não procede. Está acostado ao presente processo

o  Auto  de  Apreensão  em  Flagrante  de  Ato  Infracional  de  fls.  25/30,

devidamente produzido e assinado pela autoridade policial, do qual consta a

devida  qualificação  do  adolescente  José  Artur  Meireles  Brito,  nascido  aos

20/12/2000, o que é prova suficiente acerca da menoridade do corréu. Trago à

colação os seguintes acórdãos:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO
CONCURSO  DE  PESSOAS  -  PRELIMINARES  -
NULIDADE  PROCESSUAL  -  DIREITO  DE
RECORRER  EM  LIBERDADE  -  INVIABILIDADE  -
NÃO CONCESSÃO DO DISPOSTO NO ART.387, §2º
DO CPP - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO - INÉPCIA
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DA  DENÚNCIA  -  NÃO  CONFIGURAÇÃO  -
PRELIMINARES  REJEITADAS  -  MÉRITO  -
ABSOLVIÇÃO  -  IMPOSSIBILIDADE  -  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  DEMONSTRADAS  -
DEPOIMENTOS  DAS  VÍTIMAS  E  TESTEMUNHAS
HARMÔNICOS COM O CONJUNTO PROBATÓRIO -
DECOTE  DA  MAJORANTE  DO  CONCURSO  DE
AGENTES  -  INADMISSIBILIDADE  -  CORRUPÇÃO
DE MENORES - CONDENAÇÃO - NECESSIDADE -
CONJUNTO  PROBATÓRIO  SUFICIENTE  -
CONCURSO  FORMAL  -  CONFIGURAÇÃO  -
CONCURSO  MATERIAL  DE  CRIMES  MAIS
BENÉFICO NO PRESENTE CASO - VIOLAÇÃO AO
CONTRADITÓRIO  EM  FACE  DA APLICAÇÃO  DO
ART.  610  DO  CPP  -  INEXISTÊNCIA  -  JUSTIÇA
GRATUITA -  MANUTENÇÃO  -  HIPOSSUFICIÊNCIA
DEMONSTRADA.  RECURSO  DEFENSIVO
DESPROVIDO  E  RECURSO  MINISTERIAL
PROVIDO.
[…] - O delito de corrupção de menores tem como
objetivo  primário  a  proteção  do  menor,
destinando-se impedir a estimulação do ingresso
e  permanência  deste  no  mundo  do  crime,
independendo  de  prova  da  efetiva  e  posterior
corrupção  do  menor,  sendo  suficiente  para  sua
comprovação  a  participação  do  inimputável  na
prática  delituosa  na  companhia  de  maior  de  18
anos.  A  comprovação  da  menoridade  pode  ser
feita  por  documentos  diversos  dotados  de  fé
pública.  [...]  (TJMG  -   Apelação  Criminal
1.0024.16.069312-3/001,  Relator(a):  Des.(a)  Furtado
de Mendonça ,  6ª  CÂMARA CRIMINAL,  julgamento
em 06/03/2018, publicação da súmula em 16/03/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO (ART.
157,  §2º,  I,  E  II  DO  CP)  E  CORRUPÇÃO  DE
MENORES  (ART.  244-B  DA  LEI  8.069/1990)  -
RECURSO DA DEFESA - NULIDADE DA SENTENÇA
POR  AUSÊNCIA  DE  INDIVIDUALIZAÇÃO  DAS
PENAS  -  INOCORRÊNCIA  -  PRELIMINAR
REJEITADA - ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO -
INVIABILIDADE  -  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS  -  PARTICIPAÇÃO  DE  MENOR
IMPORTÂNCIA - HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA -
ABSOLVIÇÃO  DO  DELITO  DE  CORRUPÇÃO  DE
MENORES  -  AUSÊNCIA  DE  FOTOCÓPIA  DA
CERTIDÃO DE NASCIMENTO PARA COMPROVAR A
IDADE DO MENOR -  TESE AFASTADA -  OUTROS
MEIOS  DE  COMPROVAR  A  MENORIDADE  DO
ADOLESCENTE - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE
MENORIDADE  RELATIVA  -  POSSIBILIDADE  -
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SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
[…] - O crime previsto no art. 244-B da Lei 8.060/90 é
um delito formal, bastando para sua configuração que
o agente imputável instigue ou pratique com o menor
uma  infração  penal,  independente  da  existência  ou
não de vida criminal pregressa do tutelado.
- A certidão de nascimento do adolescente ou sua
carteira  de  identidade  não  são  os  únicos
documentos hábeis a comprovar a menoridade, de
modo que esta pode ser demonstrada por outros
documentos  idôneos.  [...]  (TJMG  -   Apelação
Criminal  1.0685.17.000072-1/001, Relator(a): Des.(a)
Wanderley Paiva , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento
em 06/03/2018, publicação da súmula em 14/03/2018)

O referido menor infrator confirmou em seu depoimento policial,

fls. 30, que efetivamente acompanhou Alexandre Jorge durante o assalto ao

estabelecimento  “Tibério  Motos”  no  dia  31/01/2017,  nesta  Capital.  Não  há

dúvida, portanto, da ocorrência do delito tipificado no art. 244-B do Estatuto da

Criança  e  do  Adolescente,  o  qual,  ressalte-se,  é  crime  formal,  consoante

SÚMULA 500 do STJ, a qual reza que:  “A configuração do crime do art. 244-B

do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de

delito formal.” Assim, para sua caracterização é suficiente a comprovação da

participação do inimputável em prática criminosa, na companhia de maior de 18

(dezoito) anos.

No  entanto,  conquanto  deva  ser  mantida  a  condenação  do

apelante com fulcro no art.  244-B da lei  n.  8.069/90,  entendo que também

neste ponto está a sentença a merecer um reparo.

É  que  o  Juiz  aplicou,  em  relação  a  tal  delito,  os  roubos,  o

latrocínio  tentado  e  o  constrangimento  ilegal,  o  concurso  material.  Todavia,

conforme o entendimento predominante na doutrina, se praticados no mesmo

contexto, deve se reconhecer o concurso formal entre o roubo e a corrupção de

menores. Seguem alguns julgados nesse sentido:

APELAÇÃO  CRIMINAL  -  ROUBO  MAJORADO  -
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ART.157,§2°,  I,  II  E  V,  DO  CP  -  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS  -  CONJUNTO
PROBATÓRIO  CONTUNDENTE  -  PALAVRA  DA
VÍTIMA -  ESPECIAL  RELEVO  -  CORRUPÇÃO  DE
MENORES - ART.244-B, DA LEI N°8.069/90 - CRIME
FORMAL - SÚMULA N°500, DO STJ - ABSOLVIÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE -  PENA -  CONCURSO FORMAL
ENTRE  OS  DELITOS  -  RECONHECIMENTO
NECESSÁRIO  -  REDIMENSIONAMENTO  DA
REPRIMENDA.
[…] -  A configuração do crime do art.244-B do ECA
independe da prova da efetiva corrupção do menor,
por se tratar de delito formal, nos termos da Súmula
500, do STJ.
-  Tendo  o  agente  praticado  os  delitos  de  roubo  e
corrupção  de  menor  mediante  uma  só  ação  e  não
havendo  elementos  que  indiquem  que  os  ilícitos
perpetrados resultaram de desígnios autônomos, deve
ser aplicado o concurso formal próprio previsto no art.
70,  primeira  parte  do  Código  Penal.   (TJMG  -
Apelação  Criminal  1.0209.17.002076-9/001,
Relator(a):  Des.(a)  Jaubert  Carneiro  Jaques,  6ª
CÂMARA  CRIMINAL,  julgamento  em  06/03/2018,
publicação da súmula em 16/03/2018) 

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO.  DOSIMETRIA.
PLEITO PELO RECONHECIMENTO DO CONCURSO
FORMAL ENTRE O ROUBO E A CORRUPÇÃO DE
MENORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
[…]  A r.  sentença  a  quo  merece  reforma  a  fim  de
afastar  o  concurso  material  previsto  no  art.  69  do
Código Penal, tendo em vista que os crimes de roubo
bem  como  o  de  corrupção  de  menores  foram
praticados  pelo  agente  mediante  uma  só  ação,
devendo  ser  aplicado  o  concurso  formal,  conforme
jurisprudência  deste  Egrégio  Tribunal  de  Justiça.
(TJES.  APL 00090687920108080048.  Relator:  Pedro
Valls Feu Rosa. Julgamento: 24/11/2014)

No presente caso, não há provas contundentes da participação do

menor  no  assalto  contra  a  vítima  Talles  Diniz.  Quanto  ao  constrangimento

ilegal, também não restou demonstrada a efetiva participação do adolescente

em tal crime, já que os policiais disseram que ele entrou na casa, mas teria

fugido  pulando  pelos  muros.  Tanto  que,  em  audiência,  ambos  os  policiais

informaram que viram Jorge Alexandre segurando a vítima e com uma arma

apontada  para  sua  cabeça,  não  sendo  informando  se,  nesse  momento,  o
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menor estava participando da ação delituosa. Também se extrai do Inquérito

Policial  que as negociações foram feitas pela polícia com o apelante, tendo

este se entregado à polícia, enquanto que o menor só foi capturado em outro

momento,  pois  fugiu  pulando  pelos  muros  das  casas  circunvizinhas  ao

estabelecimento comercial assaltado. Em seu depoimento perante o delegado

de polícia, José Artur informou que participou do assalto à loja de motos, mas

que não fez nada contra a moradora da casa, e saiu de lá pulando pelos muros

(fls. 30).

Resta  assim,  o  assalto  à  loja  “Tibério  Motos”  quanto  à  efetiva

participação do adolescente infrator e, em tal contexto, deve ser reconhecido o

concurso  formal  em  relação  a  este  assalto  e  ao  crime  de  corrupção  de

menores. A propósito, sobre esse tema, ensina Guilherme de Souza Nucci que

“[…] o artigo 70 divide-se em duas partes. Na primeira, prevê-se o concurso

formal  perfeito,  vale  dizer,  o  agente  pratica  duas ou  mais  infrações  penais

através de uma única conduta. Exemplos: (...); agente leva menor para praticar

roubo, tendo em mente só o produto desse delito e não a corrupção do menor.

[...]” (in, Código Penal Comentado, 13ª edição, Revista dos Tribunais, 2013).

Enfim, verificado que o agente, mediante uma só ação, praticou

os delitos  contra  o patrimônio  na companhia  de menor  de  idade,  deve  ser

reconhecido o concurso formal de crimes. 

REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS

Passo,  assim,  ao  redimensionamento  da  pena,  em  face  do

decote  da condenação quanto  ao delito  de  roubo qualificado em relação à

vítima  Paulo  Tiburtino,  e  ao  reconhecimento  do  concurso  formal  entre  os

roubos  e  o  latrocínio  tentado  praticados  no  estabelecimento  comercial  e  a

corrupção de menores, devendo ser mantidas as demais condenações. 
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Concurso formal entre os delitos patrimoniais e a corrupção de

menores:

Após o  decote  da condenação por  roubo qualificado quanto  à

vítima  Paulo  Tiburtino,  temos  as  seguintes  penas  remanescentes:  roubo

qualificado contra a vítima Talles Diniz – 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de

reclusão  e  10  (dez)  dias  multa;  roubo  qualificado  consumado  e  latrocínio

tentado, em concurso formal, no estabelecimento comercial “Tibério Motos” - 08

(oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias multa; corrupção

de menores – 1 (um) ano de reclusão e constrangimento ilegal  – 06 (seis)

meses de detenção. 

Considerando os  mesmos fundamentos adotados na sentença,

mantenho  a  pena aplicada  ao delito  de  corrupção  de menores.  Porém,  na

hipótese ora em apuração, deverá incidir a regra do artigo 70 do Código Penal

também em relação a este delito  e  os demais crimes cometidos dentro do

estabelecimento comercial “Tibério Motos”. Nesse particular, consideram-se as

penas do delito mais grave (latrocínio tentado), que foi fixada em 06 (seis) anos

e 08 (oito)  meses de reclusão e 20 (vinte)  dias  multa,  a  qual  mantenho e

mantenho também o aumento de ¼ (um quarto) estabelecido pelo Juiz em face

do concurso formal,  estabilizando-as, a final, em onze 08 (oito) anos e 04

(quatro) meses de reclusão. 

Aplico a regra do art. 72, a qual estabelece que, no concurso de

crimes,  as penas de multa  são aplicadas distinta  e integralmente,  pelo que

deverão ser somadas. No caso o Juiz informou que houve quatro vítimas de

roubo  (foram fixados  quinze  dias  multa  para  cada  delito)  e  uma vítima  de

latrocínio  (foram fixados vinte dias multa),  além do delito  agora incluído de

corrupção de menores, o que resulta em 80 (oitenta) dias multa.

Do somatório final das penas
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As  demais  penas  foram  aplicadas  fundamentadamente,  com

amparo nos arts. 68 e 59 do Código Penal, pelo que as mantenho consoante já

fixado na sentença condenatória.  De se corrigir,  nesse momento,  apenas a

soma final das penas aplicadas.

Temos  agora  a  seguinte  situação:  roubo  qualificado  contra  a

vítima Talles Diniz –  05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10

(dez)  dias  multa; roubos  qualificados  consumados,  latrocínio  tentado  e

corrupção  de  menores,  em  concurso  formal,  no  estabelecimento  comercial

“Tibério  Motos”  -  08  (oito)  anos  e  04  (quatro)  meses  de  reclusão  e  80

(oitenta) dias multa e constrangimento ilegal – 06 (seis) meses de detenção.

Somando todas elas em face do art. 69 do Código Penal, obtemos uma pena

total definitiva de 13 (treze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 6 (seis)

meses de detenção e 90 (noventa) dias multa.

O regime carcerário foi o fechado, que é mantido em consonância

com o art. 33, § 2º,  a,  do Código Penal, e o valor unitário da pena de multa

calculado à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do

fato.

Mercê de tais considerações, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO

RECURSO, para absolver o apelante em relação ao delito perpetrado contra a

vítima Paulo Tiburtino, com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal

e  reconhecer  o  concurso  formal  entre  os  crimes  de  roubos  qualificados,

latrocínio tentado e corrupção de menores, mantendo a decisão vergastada em

todos os seus demais termos. Oficie-se.

É como voto.

               Presidiu o julgamento,  o Excelentíssimo Senhor Desembargador

Desembargador João Benedito da Silva
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João  Benedito  da  Silva,  decano  no  exercício  da  Presidência  da  Câmara

Criminal,  relator,  dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores

Desembargadores    Márcio  Murilo  da  Cunha Ramos e Marcos William de

Oliveira ( Juiz convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador).

Ausente,  justificadamente,  o  Exmo.  Sr.  Des.  Carlos  Martins  Beltrão  Filho  e

Carlos Eduardo Leite Lisboa ( Juiz convocado em substituição ao Exmo. Sr.

Des.  Arnóbio  Alves  Teodósio).  Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo Senhor

Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, aos 08 (oito)

dias do mês de maio de 2018.

                      Des. João Benedito da Silva

                                    RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


