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A C Ó R D Ã O
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RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
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ADVOGADO: Marcos Antônio Camello (OAB/PB 7488) 
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  CONTRA  O
PATRIMÔNIO.  ROUBO  QUALIFICADO.
CONCURSO  DE  AGENTES.  CORRUPÇÃO  DE
MENORES.  CONDENAÇÃO.  RRESIGNAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  TENTATIVA  DE
FURTO  SIMPLES.  NÃO  ACOLHIMENTO.
AUTORIA  E  MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE
CORRUPÇÃO  DE  MENORES.  NÃO
ACOLHIMENTO.  PROVA  INCONTESTE.
ALTERAÇÃO  DE  OFÍCIO  DO  REGIME  DE
CUMPRIMENTO DA PENA DO FECHADO PARA
O SEMIABERTO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Em tema de delito patrimonial,  a palavra
da  vítima,  especialmente  quando  descreve
com firmeza a cena criminosa e identifica o
agente  com  igual  certeza,  representam
valioso  elemento  de  convicção  quanto  à
certeza da autoria da infração.

2.  Devido  à  configuração  da  violência  (vis
absoluta),  e  da  grave  ameaça  (vis
compulsiva)  à  vítima  empregadas  no
cometimento  do  crime,  não  há  falar  em
desclassificar o crime de roubo para o crime
de furto.

3. Para a configuração do crime de corrupção
de menores, que é de natureza formal, basta
que o maior imputável pratique, juntamente
com o menor,  infração penal  ou o induza a
praticá-la,  sendo,  pois,  desnecessária  a
efetiva  demonstração  do  desvirtuamento  do
menor.
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4.  Quanto  ao  regime  inicial,  por  terem  sido
reconhecidas  as  circunstâncias  judiciais
favoráveis  ao  réu  primário  e  de  bons
antecedentes, bem como em razão do quantum
da pena, deve ser aplicado o regime semiaberto,
nos  termos  do  art.  33,  §  2º,  alínea  "b",  do
Código Penal, segundo o qual "o condenado não
reincidente,  cuja  pena  seja  superior  a  quatro
anos  e  não  exceda  a  oito,  poderá,  desde  o
princípio, cumprida em regime semiaberto". 

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, em dar provimento parcial ao
recurso, modificando o regime inicial de cumprimento da pena, do fechado
para o semiaberto, nos termos do art.33, §2º do CP. 

RELATÓRIO

Perante a 7ª Vara Criminal da Capital/Pb, José Wênio da
Silva Araújo foi denunciado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I e
II, do Código Penal, por haver, no dia 24.12.2013, por volta das 10h00min,
no bairro Costa e Silva, nesta Capital, juntamente com o menor Gleisson
Gabriel  Vasconcelos  da  Silva,  subtraído  para  si,  coisa  alheia  móvel,
mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo. Ato contínuo os
mesmos empreenderam fuga.

Consta da denúncia que o denunciado, juntamente com o
menor infrator, estavam na motocicleta, marca Jhony, com numeração e
chassi raspados, fazendo uso de uma arma de fogo (brinquedo), quando
abordaram a vítima Antônio Marcos Albuquerque da Silva, momento em
que, anunciaram o assalto e levaram consigo documentos pessoais e um
celular marca Samsung.

A  vítima  acionou  a  polícia,  que  passou  a  perseguir  os
meliantes que, ao perceberem que estavam sendo seguidos, abandonaram
a motocicleta e os bens roubados, contudo, foram localizados e presos em
flagrante delito.

Concluída a instrução criminal, o magistrado sentenciante
julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar José Wênio da
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Silva  Araújo   nas  penas  do  art.  157,  §  2º,  II,  do  Código  Penal,
acrescentando ainda, sua condenação pelo delito previsto no art. 244-B da
Lei 8.069/90, c/c o art. 70, primeira parte, do Código Penal, aplicando a
pena da seguinte maneira: 

Quanto ao crime de roubo:

Após  análise  das  circunstâncias  judiciais,  fixou  a  pena
base em 6 (anos) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa. Presentes as
atenuantes  da  menoridade  e  da  confissão  (art.  65,  I  e  III  “d”  do  CP)
atenuou a pena em 01 (um) ano de reclusão e 16 (dezesseis0 dias-multa.
Ante a ausência de agravantes,  restou a pena em 05 (cinco ) anos de
reclusão e 84 (oitenta e quatro) dias-multa.  Por outro lado, presente o
aumento a causa de aumento pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II
do CP), majorou a pena em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 06
(seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 112 (cento e doze) dias-multa.

Quanto ao crime de corrupção de menores:

Após  análise  das  circunstâncias  judiciais,  fixou  a  pena
base  em 02  (dois)  anos  e  06  (seis)  meses  de  reclusão.  Presentes  as
atenuantes  da  menoridade  e  da  confissão  (art.  65,  I  e  III  “d”  do  CP)
atenuou  a  pena  em  01  (um)  ano  de  reclusão  .  Ante  a  ausência  de
agravantes  e  causas  especiais  de  diminuição  e  de  aumento,  tornou-a
definitiva em 01 (um) ano e 06 (seis) anos de reclusão.

Do concurso formal:

Tendo em vista  a  regra  do  art.  70,  primeira  parte,  do
Código  Penal  (concurso  formal  próprio),  aplicou  a  pena  privativa  de
liberdade mais grave, aumentada de 1/6 (um sexto), razão pela qual restou
a pena definitiva em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de
reclusão e 112 (cento e doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos)
do salário mínimo à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado.

Inconformado,  o  acusado  apelou  da  sentença
condenatória, pugnando em suas razões recursais pela desclassificação do
roubo qualificado para furto simples art. 155 “caput” c/c art. 14, II ambos
do  Código  Penal.  Subsidiariamente,  que  a  pena  seja  redimensionada  e
afastada a causa especial de aumento do art. 70 do Código Penal e art.
244-B do ECA ( crime de corrupção de menores), ao argumento de que,
sequer, houve a capitulação a denúncia (fls. 124-126).
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Contrarrazões pelo não provimento do recurso (fls. 124--
130).

Nesta  Instância,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em
parecer,  opinou  desprovimento  do  apelo,  mantendo-se  a  sentença  em
todos os seus termos (fls. 137-141).

Lançado o relatório  (fls.143-143/V),  foram os autos ao
Revisor que, com ele concordando, determinou sua inclusão na pauta de
julgamento (fl. 144).

É o Relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL:

O  recurso  é  tempestivo  e  independe  de  preparo,  por
trata-se de ação penal  pública  (TJPB Súmula  n° 24),  além de ter  sido
interposto por Defensor Público. Portanto, conheço do recurso.

2. DO MÉRITO (inexistência de preliminares):

Conforme relatado, a defesa aponta que a sentença deve
ser modificada, por inexistir provas de que o acusado tenha praticado o
crime de roubo majorado, já que não ficou caracterizado a ocorrência da
grave ameaça ou violência contra pessoa, aduzindo que o uso de arma de
brinquedo não se mostra suficiente para incidir a majorante, devendo, no
seu entender, ocorrer a desclassificação para o delito de furto simples.

Pretende  ainda,  que  seja  reconhecida  a  tentativa  do
crime de furto simples, ao argumento de que de que não houve a posse
mansa e pacífica do bem apreendido.

Subsidiariamente,  que  a  pena  seja  redimensionada  e
afastada a causa especial de aumento do art. 70 do Código Penal e art.
244-B do ECA  (crime de corrupção de menores).

2.1.  Do  pleito  pela  desclassificação  do  crime  de
roubo qualificado para tentativa de furto simples: 

O caso em comento é de fácil deslinde, não comportando
maiores delongas, uma vez que a sentença objurgada exauriu, a contento,
os  aspectos  fáticos  e  probatórios  discorridos  nos  autos,  de  forma
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convincente, tanto que se apoiou no flagrante delito, no reconhecimento
dos acusados pela vítima realizado na delegacia, no depoimento do réu que
confessou  o  crime  em  juízo  (fl.86),  bem  como  pelas  palavras  das
testemunhas (fls.06-08; 86).

Com base em tais elementos dilucidativos e fazendo uso
do  princípio  da  persuasão  racional  ou  do  livre  convencimento  motivado
disposto  no  art.  155  do  CPP,  o  MM Juiz  entendeu,  acertadamente,  em
condenar o apelante enquadrando-o nos termos do art. 157, § 2°, II do CP
visto que todo o iter criminis por ele percorrido revela a prática da conduta
criminosa  de  roubo  majorado,  não  devendo  aqui,  portanto,  se  falar  de
desclassificação para o delito de tentativa de furto, como pretendido pela
defesa. Vejamos:

Para a caracterização do crime de roubo é necessário que
esteja presente, como via à subtração, a violência (vis absoluta) ou a grave
ameaça (vis compulsiva) à vítima, e que uma ou outra inviabilize resistência
à ação do agente. 

Assim,  a  materialidade  do  crime  restou,  devidamente,
comprovada, através do auto de prisão em flagrante (fls. 06-09), Autos de
Apreensão  (fls.  16  e  21)  e  Auto  de  E(fls.  22),  além  dos  depoimentos
colhidos, bem como as declarações da vítima.

A  autoria  delitiva,  igualmente,  ficou  provada  com  as
informações  probatórias  contidas  nos  autos,  mormente  a  confissão  do
próprio apelante colhida em juízo (fl.89), bem como as palavras da vítima,
em suas  declarações  prestadas  na  Polícia  (fls.  08)  e  em Juízo  (fl.  89),
descrevendo a prática criminosa realizada pelo citado acusado. 

Desta feita, mister transcrever trechos esclarecedores do
depoimento prestado pela vítima em Juízo:

Assim, a vítima, Antônio Marcos Albuquerque, aduziu em
juízo (fl. 86), que estava em seu horário de refeição na empresa, por volta
das 09h20min, e saiu da empresa para comprar cigarro,  ao retornar foi
abordado pelo denunciado e o menor infrator, em uma motocicleta,  que
anunciaram o  assalto,  subtraindo  sua  carteira  e  o  seu  aparelho  celular.
Disse que o menor desceu da motocicleta, enquanto o denunciado ficou na
direção da mesma, com a mão na cintura, fazendo movimentos, mostrando
que estava armado. Afirmou ainda, que reconheceu o acusado.

Em tema  de  delito  patrimonial,  a  palavra  da  vítima,
especialmente quando descreve com firmeza a cena criminosa e identifica o
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agente com igual certeza, representa valioso elemento de convicção quanto
à certeza da autoria da infração.

Outrossim,  apesar  de haver  negado o  delito  na  esfera
policial  (fl.38),  o  próprio  apelante  confessou  em  juízo  que  subtraiu  os
objetos da vítima depois de anunciar o assalto (fl. 86):

“(...)  estava  no  trabalho  quando  o  menor
chegou  e  lhe  chamou  para  usar  droga;  que
depois  resolveram  praticar  o  assalto;  que  a
arma estava com o menor; que não sabia que
ele estava armado; que pensava que ele estava
com  uma  faca;  que  depois  de  assaltar,  ficou
distante  do  menor  e  foi  embora;  que  depois
voltou para falar com o menor e forma presos
pela polícia”.

No caso em comento vê-se que o apelante ameaçou a
vítima ao abordá-la com uma réplica semelhante a uma arma de calibre 32
(trinta  e  dois),  subtraindo  o  celular  e  documentos  pessoais  da  mesma,
saindo da esfera do crime, tendo a posse mansa e pacífica da  res,  ainda
que por pouco tempo, vez que, logo em seguida foi preso em flagrante
delito. 

 Ademais, in casu,  o agente logrou êxito em subtrair o
celular e os documentos da vítima, e, ainda que a Polícia Militar tenha sido
prontamente acionada e tenha conseguido detê-lo, a subtração já havia se
operado.

A bem da verdade, não é imprescindível neste delito que a
coisa subtraída saia da esfera de vigilância da vítima, bastando a fuga com
o  bem  para  se  caracterizar  a  existência  da  posse  do  meliante,  não
importando assim que esta seja, ou não, tranquila.

A consumação do delito de roubo, assim como o delito de
furto,  se  dá  com  a  simples  posse,  ainda  que  breve,  da  coisa  alheia
subtraída,  sendo  mesmo  desnecessário  que  o  bem  saia  da  esfera  de
vigilância da vítima, bastando a cessação da clandestinidade ou violência da
ação.

Nesse sentido, esclarecedores se afiguram os julgados do
Excelso Pretório:

“Para  ter-se  o  delito  como  consumado  não  é
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necessário  que  a  coisa  roubada  haja  saído  da
esfera  de  vigilância  da  vítima,  bastando  a  fuga
com o bem subtraído para caracterizar a existência
de posse pelo criminoso.” (in RT 640/391)

“Firmou-se  em  Plenário  a  jurisprudência  do
Supremo Tribunal  Federal,  no  sentido  de  que  'o
roubo  está  consumado  se  o  ladrão  é  preso  em
decorrência de perseguição imediatamente após a
subtração  da  coisa,  não  importando  assim  que
tenha,  ou  não,  posse  tranquila  desta'.”  (in RTJ
135/161)”.

Este  também  tem  sido  o  entendimento  deste  Egrégio
Tribunal: 

“56060763  -  APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO
QUALIFICADO.  CONCURSO  DE  PESSOAS.
CORRUPÇÃO  DE  MENORES.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS.
CONDENAÇÃO.  APELO  DE-  FENSIVO.
INSUFICIÊNCIA  PROBATÓRIA.  ABSOLVIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.  PALAVRA  DA  VITIMA
CORROBORADA COM AS DEMAIS PROVAS DOS
AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A
FORMA  TENTADA.  IMPOSSIBILIDADE.  POSSE
MANSA  E  PACIFICA  DA  RES  FURTIVA.
CONSUMAÇÃO.  PENA.  RECONHECIMENTO  DA
ATENUANTE DA MENORIDADE. SÚMULA Nº 231
DO  STJ.  APELO  DESPROVIDO.  A  absolvição
mostra-se inviável quando as provas existentes
nos  autos  demonstram,  inequivocadamente,  a
prática  dos  fatos  descritos  na  denúncia.  Além
disso,  em  se  tratando  de  crimes  contra  o
patrimônio, a palavra da vítima assume especial
relevância, eis que normalmente são praticados
às escondidas. É irrelevante a apreensão da Res
furtiva,  para  comprovação  do  crime  de  roubo
uma vez que para a consumação desse delito,
basta  que  a  coisa  móvel  saia  da  esfera  de
disponibilidade da vítima. A jurisprudência dos
tribunais já pacificou o entendimento quanto ao
momento consumativo do crime de roubo, que
se dá quando há a inversão da posse, mesmo
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que haja perseguição imediata, e ainda que por
restrito  espaço  de  tempo,  não  se  exigindo  a
posse mansa e pacífica do bem. Quando a pena-
base  já  encontra-se  fixada  no  mínimo  legal,
inviável sua redução na segunda fase, conforme
estabelece o Enunciado nº 231 da Súmula do
Superior  Tribunal  de  justiça.  (TJPB;  ACr
0024473-72.2013.815.0011;  Câmara
Especializada Criminal; Rel. Des. João Benedito
da Silva; DJPB 03/06/2014; Pág. 23)”.

 
Por conseguinte, não há como acolher a tese defensiva

da desclassificação para furto, visto que o recorrente e seu comparsa, ao
simularem portar  uma arma de fogo por  baixo da camisa,  conseguiram
intimidar a vítima, a tal ponto de eliminar ou diminuir a resistência dela à
ação  criminosa,  pelo  que  lhes  entregou  os  produtos  subtraídos,
circunstância na qual faz caracterizar a tipologia penal do crime de roubo
majorado.

Portanto, não há que se falar em furto porque a prova é
segura e firme, especialmente quando, plenamente caracterizada a grave
ameaça (vis compulsiva) à vítima e diante do simulacro de emprego de
arma no  cometimento  do  delito,  configurado está,  no  caso,  o  crime de
roubo, não havendo falar em desclassificação para o delito de furto.

A propósito:

“ROUBO  QUALIFICADO.  DESCLASSIFICAÇÃO
PARA TENTATIVA NÃO CABIMENTO. Considera-
se consumado o crime de roubo com a simples
inversão  da  posse,  ainda  que  breve,  do  bem
subtraído, não sendo necessária que a mesma
se dê de forma mansa e pacífica, bastando que
cessem a clandestinidade e a violência.” (TJSP;
APL  0027067-96.2012.8.26.0590;  Ac.
7595460;  São  Vicente;  Quarta  Câmara  de
Direito Criminal; Rel. Des. Willian Campos; Julg.
27/05/2014; DJESP 02/06/2014).

“APELAÇÃO.  ROUBO  QUALIFICADO.
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  MODALIDADE
TENTATIVA.  IMPOSSIBILIDADE.  Crime  na
modalidade  tentada  se  configura  quando  o
agente  não  obtém  em  nenhum  momento  a
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posse da coisa. No roubo consumando o bem
sai da esfera de vigilância da vítima e o agente
mantém  a  posse  mansa  e  pacífica  da  Res
furtiva,  mesmo que  por  um curto  período  de
tempo.  Na  presente  hipótese,  não  ficou
configurada a modalidade tentada, pois os réus
efetivamente retiraram os objetos da posse das
vítimas, sendo capturados posteriormente, num
segundo momento, tendo os referidos bens em
seu  poder,  caracterizando  assim  o  roubo
consumado.  Apelo  improvido.”  (TJPA;  AP
20113022975-6; Ac. 132472; São Domingos do
Capim; Primeira Câmara Criminal Isolada; Relª
Desª  Maria  Edwiges  Miranda  Lobato;  Julg.
22/04/2014; DJPA 28/04/2014; Pág. 180).

“CRIMINAL.  Recurso  de  apelação.  Roubo
qualificado  (art.  157,  §2º,  I,  II,  do  código
penal).  ...  Pedido  de  desclassificação  para
tentativa.  Impossibilidade.  Crime  consumado.
Agente que teve a posse da Res.  ...  Recurso
desprovido.” (TJPR; ApCr 1163572-4; Londrina;
Terceira  Câmara  Criminal;  Rel.  Juiz  Conv.
Jefferson Alberto Johnsson; DJPR 28/03/2014;
Pág. 417).

Outrossim,  não  há  como  negar  a  incidência  da
qualificadora  referente  ao  concurso  de  pessoas,  sendo  totalmente
irrelevante  o  fato  de  ser  o  coator  inimputável,  e  não  haver  nos  autos
depoimento do mesmo, uma vez que, a simples demonstração do liame
subjetivo  entre  os  agentes no momento da prática delitiva,  corroborada
pelos depoimentos testemunhais, são suficientes para o reconhecimento do
mencionado concurso de pessoas.

Pertinente,  a jurisprudência atualizada:

48586534  -  PENAL.  APELAÇÃO  CRIMINAL.
CRIME  DE  ROUBO  CIRCUNSTANCIADO.
CONCURSO DE AGENTES. PROVAS DA AUTORIA
E DA MATERIALIDADE. CRIME DE CORRUPÇÃO
DE  MENOR.  AUSÊNCIA  DE  CÓPIA  DO
DOCUMENTO DE IDENTIDADE. IRRELEVÂNCIA.
BIS  IN  IDEM.  NÃO  CARACTERIZAÇÃO.  1.
Devidamente  comprovada  a  autoria  e  a
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materialidade  dos  crimes  de  roubo
circunstanciado e corrupção de menor, mantem-
se a sentença condenatória. 2. Comprovado que
o crime de roubo foi praticado por dois agentes,
o  fato  de  um deles  ser  menor  de  idade  não
afasta  a  incidência  da  causa  de  aumento  da
pena referente  ao  concurso  de agentes.  3.  O
crime de corrupção de menores é de natureza
formal,  bastando,  para  a  sua  consumação,  a
prática  do  delito  na  companhia  do  menor.  É
desnecessária  a  juntada  da  certidão  de
nascimento, se a menoridade pode ser aferida
por  outros  elementos  de  prova  suficientes  e
idôneos a demonstrar  que se trata de pessoa
inimputável em razão da idade, como no caso
em  exame.  4.  Não  configura  bis  in  idem  a
incidência da causa de aumento do concurso de
agentes  no  delito  de  roubo  seguida  da
condenação  pela  corrupção  de  menor,  pois  a
tipificação do crime de roubo visa à tutela do
patrimônio e da integridade física e psíquica da
pessoa - Que o legislador reputou agravada pelo
concurso de pessoas, ao passo que a tipificação
do crime de corrupção de menores visa à tutela
da moralidade da criança e do adolescente, ou
seja,  tratam-se  de  crimes  autônomos  e
independentes.  Precedentes.  5.  Recurso
conhecido  e  não  provido.  (TJDF;  Rec
2013.07.1.025565-2;  Ac.  801.985;  Terceira
Turma  Criminal;  Rel.  Des.  Humberto  Adjuto
Ulhôa; DJDFTE 17/07/2014; Pág. 245)”.

Assim,  tenho  tais  elementos  como  suficientes  para
demonstrar a consumação do delito de roubo majorado pelo concurso de
pessoas (art. 157, § 2º, II, do Código Penal).

Do pleito pela absolvição do delito previsto no art.
244-B do ECA ( crime de corrupção de menores) e afastamento da
regra contida no art. 70 do CP:

Requer, ainda, que seja  absolvido do delito previsto no
art. 244-B do ECA (crime de corrupção de menores), ao argumento de que,
sequer, houve a capitulação da denúncia e que não há nos autos a oitiva do
menor, nem na esfera policial, nem na judicial.
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Tal pleito, também, não há como prosperar. Vejamos:

Inicialmente,  é  bom  consignar  que  o  nosso  sistema
processual  penal  autoriza  o  julgador  a  dar  nova  definição  jurídica  à
imputação  fática  constante  na  Denúncia,  tendo  em vista  que  o  Réu  se
defende dos fatos narrados e não da sua classificação legal, logo, restando
caracterizada a emendatio libelli.

 Nesse caso, o juiz analisa os fatos ali descritos e atribui-
lhes sua própria  definição,  de acordo com sua compreensão sobre eles,
adequando-os  a  um  tipo  penal  diverso  do  inicialmente  imputado  pelo
promotor ou querelante. Assim estabelece:

Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do
fato  contida  na  denúncia  ou  queixa,  poderá
atribuir-lhe  definição  jurídica  diversa,  ainda
que, em consequência,  tenha de aplicar  pena
mais grave.
§ 1º Se, em consequência de definição jurídica
diversa,  houver  possibilidade  de  proposta  de
suspensão  condicional  do  processo,  o  juiz
procederá de acordo com o disposto na lei.
§ 2º Tratando-se de infração da competência de
outro  juízo,  a  este  serão  encaminhados  os
autos.

Portanto,  o  juiz  não  está  adstrito  a  capitulação  da
denúncia,  mas  aos  fatos  narrados,  podendo  atribuir  definição  jurídica
diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

 
Ademais,o posicionamento pacificado no Superior Tribunal

de Justiça é no sentido de que a corrupção de menores é delito formal, ou
seja,  para  que  se  configure  basta  que  o  agente  pratique  o  crime  na
companhia de menor. 

84025795 - PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO  ESPECIAL.  JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.  PREVISÃO  LEGAL.  OFENSA
AOS  PRINCÍPIOS  DA  COLEGIALIDADE  E  DO
JUIZ  NATURAL.  INOCORRÊNCIA.  ECA.
CORRUPÇÃO DE MENORES. DELITO FORMAL.
SÚMULA  Nº  500/STJ.  AUSÊNCIA  DE
ARGUMENTOS  NOVOS  PARA  ATACAR  A
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DECISÃO  IMPUGNADA.  1.  O  julgamento
monocrático  do  Recurso  Especial  encontra
previsão no art. 557 do CPC, c/c o art. 3º do
CPP,  não  havendo  falar  em  ofensa  aos
princípios  da  colegialidade e  do juiz  natural,
sobretudo porque, conforme a jurisprudência
do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  com  a
interposição  de  agravo  regimental,  torna-se
superada a alegação de violação aos referidos
postulados,  tendo  em  vista  a  devolução  da
matéria  recursal  ao  órgão  julgador
competente.  2.  A  Súmula  nº  500/STJ
estabelece 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.  3.  O  agravo  regimental  não  traz
argumentos  novos  capazes  de  alterar  o
entendimento  anteriormente  firmado,  razão
por  que  deve  ser  mantida  a  decisão  que,
monocraticamente,  deu  provimento  ao
Recurso  Especial.  4.  Agravo  regimental
improvido. (STJ; AgRg-REsp 1.456.796; Proc.
2014/0127150-1; MG; Sexta Turma; Rel. Min.
Nefi Cordeiro; DJE 03/10/2014.

84004328 - PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  ROUBO.
CORRUPÇÃO  DE  MENORES.  PRETENSÃO  DE
ABSOLVIÇÃO.  CRIME  FORMAL.
DESNECESSIDADE DE VERIFICAR A EFETIVA
CORRUPÇÃO  DO  MENOR.  AUSÊNCIA  DE
PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. SÚMULAS NºS
7 E 83/STJ. 1. Para a configuração do crime de
corrupção de menores, desnecessária a prova
da efetiva corrupção do menor, por tratar-se
de  delito  formal,  cujo  bem jurídico  tutelado
pela  norma  visa,  sobretudo,  impedir  que  o
maior imputável induza ou facilite a inserção
ou a manutenção do menor na esfera criminal.
Súmula  nº  83/STJ.  2.  Agravo  regimental
improvido.  (STJ; AgRg-AREsp 523.465; Proc.
2014/0123621-2; SC; Sexta Turma; Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior; DJE 19/08/2014)
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Conforme se constata no caderno processual, resta claro a
participação do menor infrator Gleissom Gabriel Vasconcelos da Silva, pelos
depoimentos testemunhais, bem como, pela confissão do próprio acusado
que afirmou haver praticado o delito na companhia do menor, além disso,
consta à fl. 18/20 o Auto de Apreensão em Flagrante de Ato Infracional, não
havendo  dúvidas,  portanto,  da  participação  do  menor  Gleissom Gabriel
Vasconcelos da Silva.

Assim sendo, ante o reconhecimento da caracterização do
delito previsto no art. 244-B do CP, correta está a aplicação do concurso
formal previsto no art. 70 do CP,  pois o roubo e a corrupção de menores
foram  praticados mediante uma só ação do agente.

3. Da redução da pena:

Subsidiariamente, a Defesa do recorrente pugna para que
a pena seja redimensionada.

Inicialmente,  cumpre ressaltar  que a fixação da pena é
questão  que  se  insere  na  órbita  de  convencimento  do  magistrado,  no
exercício  de  seu  poder  discricionário  de  decidir,  resguardando-o,  então,
quanto  à  quantidade  que  julga  suficiente  na  hipótese  concreta,  para  a
reprovação  e  prevenção  do  crime,  desde  que  observados  os  vetores
insculpidos nos arts. 59 e 68 do Código Penal e os limites estabelecidos pela
norma penal.

Vislumbra-se da doutrina do mestre Guilherme de Souza
Nucci  (in Código penal  comentado. 9.  ed.  Rev.,  atual  e ampl.  São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2008. p. 388):

“O  juiz,  dentro  dos  limites  estabelecidos  pelo
legislador  (mínimo  e  máximo,  abstratamente
fixados  para  a  pena),  deve  eleger  o  quantum
ideal,  valendo-se  do  seu  livre  convencimento
(discricionariedade), embora com fundamentada
exposição  do  seu  raciocínio  (juridicamente
vinculada).”

Agora, colhe-se das lições de Alberto Silva Franco e outros
(in Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial – Parte Geral. 7. ed.,
vol. 1, São Paulo: Revista dos Tribunais, pág. 1.025 e 1.026):

“A  fixação  da  pena  dentro  das  balizas
estabelecidas  pelas  margens  penais  constitui,
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conforme o art. 59 do CP, uma tarefa que o juiz
deve desempenhar de modo discricionário, mas
não  arbitrário.  O  juiz  possui,  no  processo
individualizador da pena, uma larga margem de
discricionariedade,  mas  não  se  trata  de
discricionariedade  livre  e,  sim,  como  anota
Jescheck  (Tratado  de  Decreto  Penal,  vol.
II/1191,  1981),  de  discricionariedade
juridicamente vinculada, posto que está preso às
finalidades da pena e aos fatores determinantes
do 'quantum' punitivo”.

Analisando  a  dosimetria  da  pena-base  disposta  na
sentença de fls. 109-116, observa-se que não há nenhuma censura, pois o
MM Juiz monocrático atendeu, literalmente, aos comandos dos arts. 59 e 68
do Código Penal, eis que dimensionou a punição do recorrente de maneira
justa e correta.

Desse modo, ao se deter nas balizas, mínima e máxima
(de 1 a 4 anos de reclusão), estabelecidas para o crime de corrupção de
menores,  o  douto  Pretor  fundamentou,  a  contento,  cada  item  das
circunstâncias judiciais, no que parte delas foi desfavorável ao recorrente, de
modo que se afastou, com acerto,  do marco mínimo, elevando a punição
básica para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Na 2ª fase, aplicou a
atenuante da menor idade e da confissão, reduzida a pena em 01 (um) ano
de  reclusão.  Após,  ante  a  ausência  de  agravantes  e  causas  especiais  de
diminuição e de aumento, tornou-a definitiva em 01 (um) ano e 06 (seis)
anos de reclusão.

Da  mesma  forma,  ao  se  deter  nas  balizas,  mínima  e
máxima (de 4 a 10 anos de reclusão), estabelecidas para o crime de roubo, o
douto  Pretor  fundamentou,  a  contento,  cada  item  das  circunstâncias
judiciais, no que parte delas foi desfavorável ao recorrente, de modo que se
afastou, com acerto, do marco mínimo, elevando a punição básica para 6
(seis) anos de reclusão. Na 2ª fase, aplicou a atenuante da menor idade e da
confissão,atenuou a pena em 01 (um) ano de reclusão e 16 (dezesseis) dias-
multa. Ante a ausência de agravantes, restou a pena em 05 (cinco ) anos de
reclusão e 84 (oitenta e quatro) dias-multa. Por outro lado, presente a causa
de aumento pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II do CP), majorou a
pena em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito)
meses de reclusão e 112 (cento e doze) dias-multa.

Nessa conceituação, entendo que a punição fixada para o
apelante, na r. sentença hostilizada, encontra-se corretamente aplicada.
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4. Do Regime Inicial de Cumprimento da Pena

Apesar  de  não  ter  sido  objeto  do  recurso  apelatório,
quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, em homenagem ao efeito
devolutivo  amplo  do  apelo,  ex  oficio, passo  à  análise  de  matéria  não
levantada em sede recursal, entendendo que deve ser modificado do fechado
para o semiaberto.

Cumpre salientar que o Código Penal, em seu artigo 33, §
2º, determina que as penas privativas de liberdade deverão ser executadas
em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, fixando, ainda, os
critérios para a escolha do regime inicial do cumprimento de pena. 

Conforme se verifica na sentença de fls. 109-117, o réu é
primário  e  de  bons  antecedentes  e  as  circunstâncias  judiciais,  em  sua
maioria, foram favoráveis, bem como o quantum da pena aplicada restou em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias, portanto, não excede a 08
(oito) anos de reclusão, devendo assim, ser aplicado o regime semiaberto,
nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, segundo o qual "o
condenado não reincidente,  cuja pena seja superior  a  quatro anos e não
exceda a oito, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto.

O  entendimento  atual  do  Supremo  Tribunal  Federal  se
coaduna  com  o  mencionado  artigo,  mas  indo  além  para  dispor  que  a
imposição de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada
requer fundamentação idônea: Súmula nº 719, a imposição do regime de
cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação
idônea.

De fato, na presente hipótese, o acusado fora condenado
à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e não
possui quaisquer anotações,  o que lhe possibilitaria prima facie,   obter o
regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

"48606948  -  PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.
CRIMES  DE  ROUBO  E  CORRUPÇÃO  DE
MENORES.  DOSIMETRIA  DA  PENA.
ADEQUAÇÃO.  CONCURSO  FORMAL  PRÓPRIO.
QUANTUM  DE  EXASPERAÇÃO.  NÚMERO  DE
INFRAÇÕES.  REGIME  DE  CUMPRIMENTO  DE
PENA.  ALTERAÇÃO.  RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.  1.  Para  a  valoração  negativa  da
circunstância  judicial  da  culpabilidade,  a
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conduta do agente deve ultrapassar o juízo de
censurabilidade  já  imposto  pela  norma
incriminadora, o que não restou demonstrado
no  caso  em  tela.  2.  Havendo  a  violação  da
integridade  física  e  moral  de  mais  de  um
menor, não há como sustentar a tese de crime
único  quanto  ao  delito  de  corrupção  de
menores. 3. Tendo o agente praticado o crime
de  roubo  e  corrupção  de  menores  mediante
uma só conduta, é de ser observada a regra do
concurso  formal  próprio  (art.  70,  primeira
parte,  do CP),  aplicando-se a pena do crime
mais  grave,  acrescida  de  1/6  até  a  metade,
variável de acordo com o número de infrações
cometidas.  4.  Fixa-se  o  regime  inicial
semiaberto  para  o  início  do  cumprimento  da
pena, uma vez que o réu é primário, a pena
imposta  é  inferior  a  8  (oito)  anos  e  as
circunstâncias  judiciais  lhe  são  favoráveis.  5.
Recurso  conhecido  e  parcialmente  provido.
(TJDF; Rec 2013.10.1.009670-3; Ac. 823.786;
Terceira  Turma  Criminal;  Rel.  Des.  Jesuíno
Rissato; DJDFTE 08/10/2014; Pág. 364.".

"47112172 - APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO
DA  DEFESA.  ROUBO  MAJORADO.  ALEGAÇÃO
DE  AUSÊNCIA  DE  PROVA  SUFICIENTE  À
CONDENAÇÃO.  INOCORRÊNCIA.  ACERVO
PROBATÓRIO  HÁBIL  A  DEMONSTRAR  A
AUTORIA  E  MATERIALIDADE  DO  DELITO.
DEPOIMENTO  DA  VÍTIMA  E  TESTEMUNHA.
CONDENAÇÃO  MANTIDA.  DOSIMETRIA  DA
PENA.  FIXAÇÃO  DE  PENABASE  ACIMA  DO
MÍNIMO  LEGAL.  CIRCUNSTÂNCIA  JUDICIAL
FAVORÁVEL.  RÉU  PRIMÁRIO.  REFORMA  DA
PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA
PENA NO SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO EM PARTE. 1.  Condenado a uma
pena  de  09  (nove)  anos  de  reclusão,  em
regime  inicialmente  fechado,  por  infração  ao
art. 157, § 2º, I e II, do CPB, o réu interpôs
Apelação, pleiteando, em suma, a reforma da
sentença condenatória, por ausência de provas
quanto à autoria que lhe fora imputada, bem
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como,  subsidiariamente,  questionando  a
dosimetria  da  penabase  aplicada  acima  do
mínimo  legalmente  estabelecido  e  a
consequente mudança de regime prisional de
cumprimento  da  pena  para  o  semiaberto.  2.
Com  efeito,  consta  nos  autos,  de  forma
inequívoca,  provas tanto da materialidade do
delito quanto da autoria imputada ao apenado,
ora apelante, de modo que carece razão à tese
apresentada no recurso de apelação quanto à
ausência de prova suficiente para condenação.
3.  À  bem da  verdade,  há  de  se  destacar  a
existência  de  depoimentos  coerentes  e
harmônicos  entre  si  dando  azo  de  que  o
apelante, na verdade, encontrasse na cena do
crime, bem como tinha total ciência quanto à
prática  delituosa  em  si,  tendo,  portanto,
concorrido para a realização do delito. 4. Sobre
o  quantum  da  pena  aplicada,  após  detida
análise das fases de dosimetria, principalmente
no que tange a pena-base, que deve ser fixada
com alicerce nas circunstâncias insculpidas no
art. 59 do CPB, reformo a sentença, tornando a
pena em definitivo  no  patamar  de  07 (sete)
anos  e  01  (um)  mês  e  15  (quinze)  dias  de
reclusão.  5.  Quanto  ao  regime  inicial,  por
terem  sido  reconhecidas  as  circunstâncias
judiciais favoráveis ao réu primário e de bons
antecedentes,  bem  como  em  razão  do
quantum da pena, deve ser aplicado o regime
semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
"b",  do  Código  Penal,  segundo  o  qual  "o
condenado  não  reincidente,  cuja  pena  seja
superior  a  quatro anos e não exceda a oito,
poderá, desde o princípio, cumprila em regime
semiaberto".  Precedentes.  6.  Recurso
conhecido  e  provido  em  parte.  (TJCE;  APL
000194064.2000.8.06.0096;  Primeira  Câmara
Criminal; Rel. Des. Mário Parente Teófilo Neto;
DJCE 11/07/2014; Pág. 46).

Este também é o entendimento deste Egrégio Tribunal de
Justiça:

"56032860 - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO.
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DENÚNCIA.  Tentativa  de  roubo  duplamente
majorado  (art.  157,  §2º,  I  e  II  do  CP).
Materialidade  e  autoria  comprovadas.
Condenação.  Pretendida  absolvição  por
insuficiência  de  provas.  Inadmissibilidade.
Confissão  espontânea.  Réus  capturados  em
flagrante,  imediatamente  após  a  prática  do
delito.  Alegada  exacerbação  na  reprimenda
aplicada.  Fixação  da  pena-base  levemente
acima  do  mínimo  legal  devidamente
justificada.  Causas  de  aumento.  Valoração
desfundamentada.Redimensionamento. Regime
inicial de cumprimento da pena. Alteração que
se  impõe.  Apelo  parcialmente  provido.
Inadmissível falar em insuficiência de provas se
os elementos indiciários constantes do caderno
processual apontam, induvidosamente, para o
réu a prática da conduta que lhe é irrogada,
mormente  se  comprovada  a  autoria  com  a
confissão espontânea do acusado, bem como a
prisão  em  flagrante  imediatamente  após  a
prática  do  delito.  Segundo  a  redação  da
recente Súmula nº 443 do STJ, "o aumento na
terceira fase de aplicação da pena no crime de
roubo  circunstanciado  exige  fundamentação
concreta,  não  sendo  suficiente  para  a  sua
exasperação a mera indicação do número de
majorantes".  "  (.)  é  excessivamente  rigoroso
estabelecer o regime fechado para o início de
cumprimento  da  pena  para  condenados
primários, devendo o sentenciante se ater às
disposições do art. 33, § 3º, c/c art. 59 do CP,
especialmente  se  concretizou  a  pena  no
patamar  mínimo para  o  roubo qualificado.  O
regime  semi-aberto  afigura-se  mais
compatível,  visando  a  ressocialização  do
condenado.  "  (TJMG.  Apcrim
2.0000.00.361482-0/000 (1). Rel. Desª. Maria
celeste  porto.  Publ.  :  15.06.2002).  Apelo
parcialmente  provido.  (TJPB;  ACr
001.2009.002798-6/001;  Rel.  Juiz  Conv.
Wolfram da Cunha Ramos; DJPB 21/09/2010;
Pág.  8)   Ante  o  exposto,  dou  provimento
parcial  a  apelação,  para  que  seja  mantida  a
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pena privativa de liberdade, alterando o regime
inicial  de  cumprimento  da  pena,  do  fechado
para o regime semi-aberto".

Ante o exposto, dou provimento parcial a apelação, para
que seja mantida a pena privativa de liberdade, alterar o regime inicial de
cumprimento da pena, do fechado para o regime semiaberto.

É o meu voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Desembargador  Joás  de  Brito
Pereira, com voto, dele participando, além de mim, Relator, o Desembargador
Luiz  Sílvio Ramalho Júnior. 

 
Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor

Doutor Francisco Sagres Macedo Vieira , 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, aos 14 (catorze) dias do mês de abril do ano de 2015.

João Pessoa, 15 de abril de 2015

                      
                           Carlos Martins Beltrão Filho
                                       - Relator- 
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