
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0019182-64.2015.815.2002 – Juízo da 7ª Vara
Criminal da Comarca da Capital
RELATOR: Des. Carlos Martins Beltrão Filho 
1º APELANTE: Aleff de Pontes Nascimento
ADVOGADO: Alderban Coelho de Souza Silva
2º APELANTE: Tiago Nóbrega de Farias
ADVOGADO: Alderban Coelho de Souza Silva
APELADO: Ministério Público

PROCESSO  PENAL.  ROUBO  MAJORADO.
CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMAS.
RESTRIÇÃO  À  LIBERDADE  DA  VÍTIMA.
CORRUPÇÃO  DE  MENORES.
CONDENAÇÃO  DE  AMBOS  OS
DENUNCIADOS.  APELOS  DEFENSIVOS
COM IDÊNTICOS FUNDAMENTOS. PEDIDO
ABSOLUTÓRIO  DO  ROUBO.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS.
CONDENAÇÃO  QUE  SE  IMPÕE.  PEDIDO
DESCLASSIFICATÓRIO  PARA  A  FORMA
TENTADA.  ROUBO  EXAURIDO.
IMPOSSIBILIDADE.  CONSUMAÇÃO
EFETIVADA.  PEDIDO  ABSOLUTÓRIO  DO
DELITO  DE  CORRUPÇÃO  DE  MENORES.
DELITO  FORMAL.  PLEITO  SUBSIDIÁRIO
PARA  DIMINUIÇÃO  DA  PENA  BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  QUE
AUTORIZAM  A  FIXAÇÃO  ACIMA  DO
MÍNIMO  EM  ABSTRATO.  PENA  BEM
DOSADA.  MANUTENÇÃO  DA
REPRIMENDA.  DESPROVIMENTO  DOS
RECURSOS.

1. Delito de Roubo. Três menores de idade que
contrataram transporte com a vítima e, no meio
do  percurso,  armados,  anunciaram  o  assalto,
pegaram  os  dois  apelantes,  armados,  e  se
dirigiram  todos  para  o  Conde.  Motorista
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amarrado  e  colocado  no  porta  malas  do  carro.
Vítima  que  discorreu  detalhadamente  sobre  o
delito,  em  harmonia  com  os  depoimentos
testemunhais, todos no mesmo norte. Em crimes
patrimoniais  a  palavra  da  vítima  assume
relevância quando em consonância com os demais
elementos de prova constantes nos autos. Autoria
e materialidade comprovadas.

2.  Pretensão  de  desclassificação  para  a  forma
tentada.  Alegação  de  que  não  teve  a  posse
tranquila. A consumação do roubo se exaure com
o  simples  apossamento  da  coisa  subtraída
mediante  grave  ameaça  e/ou  violência,  pouco
importando  que  o  acusado  tenha  tido  ou  não  a
posse mansa e pacífica dos bens subtraídos, mas
apenas  que  a  vítima  tenha  sido  privada  de  seu
controle e disposição, ainda que por breve lapso
temporal.

3.  Delito  de  Corrupção  de  Menores.  Pedido
absolutório. Crime formal que prescinde de prova
da efetiva e posterior corrupção do menor para sua
caracterização,  sendo  suficiente  a  prova  da
participação do inimputável em prática delituosa
na companhia de maior de 18 anos. 

3. Pedido de diminuição do quantum da pena base.
Circunstâncias judiciais negativas que autorizam a
fixação da pena base além do mínimo em abstrato.
Pena bem dosada que deve ser mantida.

4. Desprovimento dos recursos.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  apelação
criminal, acima identificados,
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ACORDA a egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba,  à  unanimidade,  em  negar provimento  aos recursos,  em
harmonia com o parecer da d. Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Perante a 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital, Aleff Pontes
do  Nascimento  e  Tiago  Nóbrega  de  Farias,  devidamente  qualificados,  foram
denunciados como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, incisos I, II e V, Código
Penal e art. 244-B, três vezes, do ECA, c/c arts. 70 e 69, ambos do CP, porque, no
dia  17  de  agosto  de  2015,  por  volta  das  16:30  horas,  acompanhados  de  três
menores, subtraíram um veículo GM Meriva e um aparelho celular de Severino
Venceslau Jerônimo, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo.

Consta  da  denúncia  que  a  vítima,  que  realiza  transporte
clandestino de passageiros, se encontrava nas proximidades do terminal rodoviário
de João Pessoa quando foi contratado, por três pessoas, para ir até o Município do
Conde.

Ao passarem nas proximidades da Churrascaria Gauchinha, os
passageiros solicitaram à vítima que parasse o veículo para que adentrasse uma
mulher, sendo que, ao invés dela, surgiram mais dois rapazes, os quais entraram no
veículo.

Durante  o  trajeto,  Thiago  Nóbrega  de  Farias  apontou  um
revólver para a vítima, anunciando o roubo, momento em que tomaram o celular.
Em seguida, os cinco envolvidos a amarraram e a colocaram na mala do carro.
Também estavam com pistolas dois dos adolescentes.

Na praia de Jacumã, os adolescentes e os adultos correram ao
ver a aproximação de policiais, os quais resgataram a vítima da mala do carro ao
ouvirem o barulho por esta feito.

Posteriormente,  todos  foram  presos  e  apreendidos,  sendo
reconhecidos pela vítima. 

Alegações finais das partes apresentadas na audiência realizada
à fl. 248.
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Ultimado o sumário de culpa, o Magistrado sentenciante julgou
procedente  a  pretensão  punitiva  do  Estado  para  condenar  Aleff  Pontes  do
Nascimento e Tiago Nóbrega de Farias como incursos nas penas do art. 157, §2º,
incs. I, II e V, do Código Penal, e do art. 244-B, ECA, por três vezes, c/c art. 70,
primeira parte, do CP.

Inconformados, ambos os acusados recorreram a esta Superior
Instância, fls. 271/272.

Razões recursais de Aleff Pontes Nascimento às fls. 281/304 e
de Tiago Nóbrega de Farias às fls. 306/329.

Ambas razões recursais apresentam idênticos fundamentos de
pedir:  os  apelantes  pugnaram  pela  absolvição  dos  dois  delitos,  sob  a  tese  da
negativa de autoria; em pedidos subsidiários, pela desclassificação do roubo para
sua  forma tentada  e,  quanto  às  penas  aplicadas,  pugnaram pela  diminuição do
quantum fixado e pela aplicação do aumento em seu percentual mínimo.

 
Intimado  para  contra-arrazoar  os  recursos,  o  representante

ministerial opinou pelo desprovimento dos recursos (fls. 332/338).

Parecer da D. Procuradoria da Justiça às fls. 340/342, opinando
pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Em  que  pese  se  tratar  de  dois  recursos  apelatórios,  ambos
apresentam idênticos fundamentos de pedir. 

Assim, a análise será feita em conjunto para melhor prestação
jurisdicional.

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Ao  analisar  os  pressupostos  de  admissibilidade  e
processamento dos recursos, verifica-se que eles estão presentes, sobretudo quanto
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aos requisitos da tempestividade, eis que interpostos dentro do prazo legal de 05
(cinco) dias (art. 593, caput, CPP) – posto que ajuizados em 30/11/2015 (fls. 207v
e 271v), antes mesmo das intimações dos réus, que ocorreram em 14/12/2015 (fls.
274v e 275v) – e adequação, além não depender de preparo, por se tratar de ação
penal pública, em observância à Súmula n° 24 do TJPB.

Logo, conheço dos apelos.

2. DO MÉRITO

2.1 Roubo – Pedido Absolutório

Aduzem os recorrentes que não tiveram qualquer participação
no delito, pois apenas teriam pego o “alternativo” na Gauchinha, com destino à
praia de Gramame, e que os passageiros que ali já estavam resolveram render o
motorista, colocando-o no porta malas e “ordenaram que o apelante conduzisse o
carro até o destino final” (fls. 283 e 308).

As razões recursais são tão idênticas que, até ao se referir ao
motorista que assumiu a direção do veículo depois de rendida a vítima, menciona
cada um dos apelantes, o que, obviamente, jamais seria possível.

Discorrem,  ainda,  sobre  o  princípio  in  dubio  pro  reo como
fundamento  para  a  absolvição  em  razão  da  inexistência  de  provas  cabíveis  e
suficientes para ensejar uma condenação.

No  entanto,  a  verdade  material  a  positivar  a  existência  dos
delitos  sob  comento  apresenta-se  estampada  por  meio  do  Auto  de  Prisão  em
Flagrante (fls. 07/12), Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 26/27) e Termo de
Entrega (fls. 28).

Por  sua  vez,  a  responsabilidade  pela  autoria  do  ilícito  é
revelada por um conjunto de circunstâncias e indícios irretorquíveis, que vão desde
o depoimento da vítima até os depoimentos uníssonos das testemunhas (mídia às
fls. 247).

Vejamos os depoimentos:
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Severino  Venceslau  Jerônimo,  vítima,  disse  que  estava  na
integração, onde tem um ponto de transporte alternativo, que aceitou a corrida dos
três  menores  para  o  Conde,  que  disseram  que  precisava  pegar  uma  moça  na
Gauchinha; que, pouco antes de a vítima parar o carro lá, um dos menores, o de
camisa vermelha, que estava no banco da frente do carro, colocou o revólver na
barriga  do  depoente,  dizendo:  “encosta,  encosta  aqui,  é  um  assalto”;  que  o
depoente parou o carro e quando abriu a porta para sair, ele disse que não saísse e,
neste  momento,  entraram  os  dois  adultos,  tendo  um  colocado  uma  pistola  no
depoente e mandado-o ir para o banco de trás, pelo meio do carro, sem dele sair;
que  amarraram  as  mãos  do  depoente  e  seguiram  para  o  Conde;  lá  chegando,
pararam o carro, colocaram-no na mala e foram no sentido da praia; lá, o depoente
ficou um certo tempo na mala até perceber que haviam dois policiais próximos ao
carro, “passando um rádio”, tendo o depoente começado a bater na mala do carro e
começado a chamar os policiais, aos quais contou que estava sendo sequestrado;
que os policiais desceram para a praia e voltaram com os cinco agentes; que o
depoente foi retirado da mala e reconheceu os cinco indivíduos; que eles roubaram
o carro e um aparelho celular; que só não recuperou a chave do carro, que eles
jogaram fora; que havia três armados, um de menor e os dois adultos; que eles
disseram que precisavam do carro para fazer  “umas paradas”;  que foi  pego na
integração por volta de 11h20m ou 11h30m e só foi libertado quase 04h00 da tarde;
que, na mala, ficou cerca de umas duas horas; que não ficou sozinho em nenhum
momento, pois, na praia, ficaram dois no carro e três saíram com destino à praia;
que foi o menor que estava no banco da frente do carro quem anunciou o assalto,
com um revólver .38; que todos diziam: “você fique calmo, colabore com a gente
que tudo vai ocorrer bem, agora, se você fizer qualquer reação, a gente atira em
você”; que quando estava com os três menores no carro, foi muito ligeiro para os
outros dois entrarem no carro lá na Gauchinha; que, quando encostou o carro e
pensou em fugir, pegou na maçaneta, mas já tinha um deles encostado na porta,
este foi quem conduziu o carro; que ambos adultos estavam armados; que o maior
que estava dirigindo o carro foi quem disse que precisava do carro para fazer umas
paradas; que quem dirigia o carro era o magrinho, que depois ficou sabendo que
era Tiago.

Everaldo Vieira, PM, disse que estava de serviço em Jacumã e,
quando  estava  em  rondas  em  Gramame,  notou  uma  atitude  suspeita  de  uns
indivíduos próximos a um veículo táxi que, ao verem a viatura, saíram em direção
à praia e os policiais se aproximaram do carro para informar a placa ao CIOP; que,
ao  se  aproximarem  do  carro,  escutou  uma  batida  na  traseira  do  veículo,
perguntaram quem era e a pessoa respondeu que era um taxista assaltado no centro
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da  cidade  de  João Pessoa  e  que  estava  preso  na  mala  do  carro;  a  testemunha
perguntou quem eram os assaltantes e a vítima falou dos cinco agentes, os quais já
estavam na praia; que os policiais efetuaram a perseguição e detiveram quatro que
haviam entrado no mar, em seguida, detiveram o quinto elemento com uma arma
de  fogo  calibre  .38;  que  pegou  os  cinco,  retornou  ao  táxi  e,  com  ajuda  de
populares, conseguiu abrir a mala do veículo e, de imediato, o motorista do táxi
reconheceu todos eles como sendo os que praticaram o assalto; que a arma foi
apreendida com um dos menores; que, segundo a vítima, tinha mais dois portando
pistola, que não foram apreendidas, as quais podem ter sido jogadas no mato no
momento em que correram; que quando avistaram o carro próximo à praia,  os
agentes estavam próximos ao carro e saíram em direção à praia ao avistarem a
viatura policial; que não chegou nem a consultar a placa do carro porque, quando
começaram a falar, a vítima começou logo a bater na mala do carro; que a vítima
reconheceu os cinco indivíduos na frente do depoente.

Jailson Araújo Ramos, PM, que estava de serviço no dia dos
fatos  narrados  na  denúncia  na  cidade  de  Jacumã;  que  estavam  na  praia  de
Gramame e, ao se aproximarem da praia,  avistaram um carro e as pessoas que
estavam próximos ao mesmo saíram quando viram a viatura,  com uma atitude
suspeita;  que os policiais  resolveram fazer  uma busca mais minuciosa e,  ao se
aproximarem do veículo, para “passar a placa” para o CIOP, escutaram um batido
vindo de  dentro  da  mala  do  carro,  tendo a  vítima contado que  era  um taxista
sequestrado que fora colocado dentro da mala e não sabia qual era o local em que
estava, disse que eram cinco rapazes armados; que foram em direção à praia, tendo
dois deles adentrado ao mar e, indagados pelos policiais, disseram que tinham ido
tomar  banho de  mar;  que  populares  abriram a  mala  do  carro,  a  vítima  saiu  e
reconheceu  os  cinco  como  autores  do  fato;  que  encontraram um revólver  e  o
depoente acha que as pistolas foram jogadas ao mar pelos dois maiores;  que a
vítima contou  que  foi  contratado na  rodoviária  e,  quando  chegou  no posto  da
Gauchinha, eles pediram para pegar uma moça, mas entraram os outros dois; que
os réus disseram que iam fazer “uma parada”; que, segundo a vítima, eram três
armas, duas pistolas e um revólver; que encontraram o revólver com o réu que
havia  corrido  para  a  mata  e  as  duas  pistolas,  o  depoente  entende  que,
possivelmente, tenham sido jogadas no mar.

As  testemunhas  de  defesa  nada  acrescentaram  sobre  o  fato
delitivo em si.
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Reiteradamente, esta Câmara Criminal vem decidindo sobre a
importância da palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, quase sempre
praticados na clandestinidade:

APELAÇÃO CRIMINAL.  ROUBO MAJORADO
PELO EMPREGO  DE ARMA.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.  ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRECARIEDADE
DO  DEPOIMENTO  DA VÍTIMA.  ALEGAÇÃO
INCONSISTENTE.  INEXISTÊNCIA  DE
VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA CONTRA A
OFENDIDA.  SEM  RAZÃO  O  APELANTE.
PLEITO  DE  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  O
CRIME  DE  FURTO.  IMPOSSIBILIDADE.
INTIMIDAÇÃO  CAUSADA  NA  VÍTIMA.
APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA.  INCOMPATIBILIDADE
COM O EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE
AMEAÇA.  MANUTENÇÃO  DA
CONDENAÇÃO.  REDIMENSIONAMENTO  DA
PENA APLICADA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE
AUMENTO CONSISTENTE NO EMPREGO DE
ARMA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL
PARA O SEU CUMPRIMENTO. PROVIMENTO
PARCIAL DO APELO.  Havendo  provas  robustas
imputando ao ora apelante a autoria delitiva, diante
todo  o  acervo  probatório  constante  no  caderno
processual,  não  há  o  que  se  falar  em absolvição.
Nos crimes contra o patrimônio,  quase  sempre
praticados  na  clandestinidade,  a  palavra  do
ofendido, se segura e coesa com outros elementos
de  convicção,  sem  intenção  de  incriminar  um
inocente  ou  ver  agravada  sua  situação,  tem
relevante  valor  para  comprovar  a  autoria  e
materialidade  do  delito.  […].  (TJPB;  APL
0001123-75.2008.815.0061;  Câmara  Especializada
Criminal; Rel. Des. João Benedito da Silva; DJPB
19/05/2016; Pág. 17). Grifos nossos.
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APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO
QUALIFICADO.  CONCURSO  DE  PESSOAS.
CORRUPÇÃO  DE  MENORES.  ART.  244-B  DA
LEI Nº 8.069/90. MATERIALIDADE E AUTORIA
DELITIVA.  COMPROVAÇÃO.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.  SUPLICA  POR
ABSOLVIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  PALAVRA
DA  VITIMA  CORROBORADA  COM  AS
DEMAIS  PROVAS  DO  AUTOS.  CRIME  DE
CORRUPÇÃO  DE  MENORES.  NATUREZA
FORMAL.  SUMULA  500  DO  STJ.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO
PARA  FURTO.  IMPOSIBILIDADE.
REPRIMENDA.  EXASPERADA.
INOCORRÊNCIA.  CONCURSO  DE  CRIMES.
RECONHECIMENTO  DO  FORMAL  PROPRIO.
PROVIMENTO  PARCIAL  DO  APELO.  Nos
crimes  contra  o  patrimônio,  quase  sempre
praticados  na  clandestinidade,  se  a  palavra  do
ofendido  mostrar-se  segura  e  coesa  com  os
demais  elementos  probatórios,  sem intenção de
incriminar  inocente  ou  ver  agravada  sua
situação, tem relevante valor para comprovar a
autoria  e  materialidade  delitivas. […].  (TJPB;
APL  0015884-64.2015.815.2002;  Câmara
Especializada  Criminal;  Rel.  Des.  José  Guedes
Cavalcanti Neto; DJPB 20/04/2016; Pág. 9). Grifos
nossos.

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  Apelação
criminal.  Crime  contra  o  patrimônio.  Roubo.
Materialidade  e  autoria  delitiva.  Comprovação.
Condenação.  Irresignação  defensiva.  Alegação  de
fragilidade  e  insuficiência  das  provas.  Não
ocorrência.  Palavra  da  vítima.  Relevância.  Valor
probatório. Valor de cada diamulta. Omissão. Mera
irregularidade  suprível  pelo  órgão  colegiado.
Parâmetros.  Proporcionalidade.  Fixação.  Mínimo
legal.  Substituição  da  pena  privativa  de  liberdade
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por  restritiva  de  direitos.  Inviabilidade.  Delito
praticado  mediante  violência  e  grave  ameaça  à
pessoa.  Óbice  legal.  Art.  44,  inciso  I,  do  Código
Penal.  Desprovimento.  Mantém-se  a  condenação
quando  o  conjunto  probatório  apresenta
materialidade  e  autoria  incontroversas.  A palavra
da  vítima  nos  crimes  contra  o  patrimônio,
praticados  em  sua  maioria  sem  deixar
testemunhas do fato, assume grande importância
quando firme e coerente, sobretudo quando em
sintonia  com as  demais  provas dos autos. […].
(TJPB;  APL  0002930-69.2013.815.0251;  Câmara
Especializada  Criminal;  Rel.  Des.  Luiz  Sílvio
Ramalho Júnior; DJPB 18/04/2016; Pág. 16). Grifos
nossos.

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO
QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  CONDENAÇÃO.  APELO
DEFENSIVO.  FRAGILIDADE  PROBATÓRIA.
ABSOLVIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  ACERVO
PROBATÓRIO CONTUNDENTE. PALAVRA DA
VITIMA  CORROBORADA  COM  AS  DEMAIS
PROVAS  DOS  AUTOS.  PENA.  EXACER-
BAÇÃO.  OCORRÊNCIA.  REDUÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. Tratando-
se de delito praticado na clandestinidade, como o
roubo, é de dar-se especial relevância à palavra
da vítima,  como elemento de prova,  desde  que
não destoem do conjunto probatório e que não se
encontrem, nos autos, indícios ou provas de que
ela  pretenda  incriminar  pessoas  inocentes. A
absolvição  mostra-se  inviável  quando  as  provas
existentes  nos  autos  demonstram,
inequivocadamente, a prática do crime descrito na
denúncia. Restando demonstrado que a pena fixada
foi  exacerbada,  a  sua  redução  é  medida  que  se
impõe.  (TJPB;  APL  0021259-80.2014.815.2002;
Câmara  Especializada  Criminal;  Rel.  Des.  José
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Guedes  Cavalcanti  Neto;  DJPB  15/03/2016;  Pág.
22). Grifos nossos.

Os acusados, quando interrogados em juízo, negaram a autoria
delitiva.

O apelante Tiago disse que estavam na Gauchinha esperando
um ônibus para ir para o Conde, quando chegou o carro da vítima e esta perguntou
se  alguém  queria  transporte  para  ir  para  o  Conde,  eles  foram  e  os  menores
anunciaram o  assalto  no  meio  do  caminho  e  determinaram  que  o  interrogado
dirigisse o carro, o que fez, tendo ficado um dos adolescentes de menor idade no
banco da frente apontando a arma para sua cabeça.

O apelante Aleff disse que estavam na Gauchinha esperando
ônibus para ir para a praia, tendo pego o alternativo e, mais à frente, os menores
apontaram a arma para o motorista e para seu primo Tiago, que dirigia o carro sob
ameaça dos menores; que o interrogado e seu primo, Tiago, iam ao encontro de
algumas  garotas  na  praia;  que  foi  uma  coincidência  o  menor  ter  mandado  o
motorista parar o carro na mesma praia em que haviam marcado o encontro com
tais garotas.

Mas, a versão dos dois se mostra inverossímil e dissociada dos
demais elementos de prova constantes nos autos.

A versão que se colhe dos autos é que a vítima foi contratada
pelos três menores para um transporte do terminal rodoviário até o Conde e, ao
chegarem no Posto A Gauchinha, disseram para ela parar o carro para pegar uma
moça, mas vieram os dois  apelantes,  armados, e deram continuidade ao assalto
anunciado antes pelo adolescente que estava sentado no banco da frente do carro.

No caminho  para  a  praia  de  Gramame,  policiais  ouviram o
pedido de socorro da vítima, que estava presa na mala do carro desde o caminho;
após, os dois apelantes foram presos em flagrante e os três menores, apreendidos.

Assim, embora os apelantes tenham negado a autoria do delito,
a prova colhida durante a instrução processual, leva-nos a trilhar pelo caminho da
condenação, devendo ser mantida a condenação em todos os seus termos.
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2.2 Roubo – Pedido Desclassificatório

Alegam, outrossim, que o objeto do crime, ou seja, o veículo,
não chegou a ser levado, e que, para a consumação do delito de roubo a res deve
ser efetivamente subtraída do patrimônio da vítima e somado ao patrimônio do
agente, o que não aconteceu no presente caso.

No  entanto,  de  acordo  com  a  doutrina  e  jurisprudência
dominantes,  a  consumação do roubo se  exaure  com o simples  apossamento da
coisa subtraída mediante grave ameaça e/ou violência,  pouco importando que o
agente tenha tido ou não a posse mansa e pacífica dos bens subtraídos, mas apenas
que a vítima tenha sido privada de seu controle e disposição, ainda que por breve
lapso temporal. 

Esta é a teoria da aprehensio ou amotio adotada pelos Tribunais
Superiores. Vejamos:

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO
ESPECIAL.  ROUBO.  MOMENTO
CONSUMATIVO.  TEORIA  DA  AMOTIO.
INVERSÃO  DA  POSSE.  CONSUMAÇÃO.
DESNECESSIDADE  DA  POSSE  MANSA  E
PACÍFICA.  ENTENDIMENTO  DA  TERCEIRA
SEÇÃO.  RECURSO  ESPECIAL  REPETITIVO
1.499.050/RJ.  1.  De acordo com a jurisprudência
consolidada  deste  Superior  Tribunal  de  justiça,
reafirmada  no  recente  julgamento  do  Recurso
Especial  repetitivo  1.499.050/RJ  pela  terceira
seção, deve ser adotada a teoria da aprehensio ou
amotio no que se refere à consumação do delito
de  roubo,  que  ocorre  no  momento  em  que  o
agente se torna possuidor da Res furtiva, ainda
que a posse não seja de forma mansa e pacífica,
não sendo necessário que o objeto subtraído saia
da  esfera  de  vigilância  da  vítima. 2.  Agravo
regimental  provido.  Embargos  de  divergência
opostos  pelo  ministério  público  federal
prejudicados.  (STJ;  AgRg-REsp  1.201.491;  Proc.
2010/0120953-7; RJ; Sexta Turma; Relª Minª Maria
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Thereza  Assis  Moura;  DJE  12/04/2016).  Grifos
nossos.

PENAL E PROCESSO PENAL. Recurso especial.
Violação aos arts. 157, caput, e 14, I, ambos do CP.
Dissídio jurisprudencial. Ocorrência. Roubo. Posse
mansa e pacífica da Res furtiva. Desnecessidade.
Recurso Especial  provido.  (STJ;  REsp 1.501.792;
Proc. 2014/0328334-1; RJ; Sexta Turma; Relª Minª
Maria  Thereza  Assis  Moura;  DJE  02/10/2015).
Grifos nossos.

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE
RECURSO  PRÓPRIO.  IMPROPRIEDADE  DA
VIA ELEITA. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ROUBO  CIRCUNSTANCIADO.  MOMENTO
CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA
DA  RES  FURTIVA.  DESNECESSIDADE.
CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA.
ARTEFATO DE BRINQUEDO.  ILEGALIDADE.
REGIME  E  DETRAÇÃO.  SUPRESSÃO  DE
INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 269
DO  STJ.  DIREITO  DE  RECORRER  EM
LIBERDADE.  PEDIDO  PREJUDICADO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Ainda que
ocorra  a  perseguição  imediata  do  agente  e  se
recupere a Res, tem-se como consumado o delito de
roubo  com  a  anterior  retirada  da  posse  ou  da
propriedade do bem à vítima. 2.  A jurisprudência
pacífica  desta  corte  superior  e  do  Supremo
Tribunal Federal é de que o crime de roubo se
consuma no momento em que o agente se torna
possuidor da coisa subtraída, mediante violência
ou  grave  ameaça,  ainda  que  haja  imediata
perseguição e  prisão,  sendo prescindível  que  o
objeto subtraído saia da esfera de vigilância da
vítima.  3.  […].  (STJ;  HC  270.092;  Proc.
2013/0141209-7;  SP;  Sexta  Turma;  Rel.  Min.
Rogério  Schietti  Cruz;  DJE  08/09/2015).  Grifos
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nossos.

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO
ESPECIAL.  ROUBO.  MOMENTO
CONSUMATIVO.  DESNECESSIDADE  DA
POSSE  MANSA  E  PACÍFICA.  AGRAVO
REGIMENTAL  NÃO  PROVIDO.  1.  […].  2.  O
Supremo Tribunal Federal e esta corte, no que
tange  ao  momento  consumativo  do  roubo,
adotam  o  entendimento  segundo  o  qual  se
considera  consumado  o  crime  de  roubo  no
momento em que o agente obtém a posse da Res
furtiva,  mediante  violência  ou  grave  ameaça,
ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja
perseguição  policial,  sendo  prescindível  que  o
objeto subtraído saia da esfera de vigilância da
vítima.  3.  Agravo  regimental  não  provido.  (STJ;
AgRg-REsp 1.510.846; Proc. 2015/0023724-4; RJ;
Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE
03/08/2015). Grifos nossos.

Logo,  como restou comprovada a subtração do veículo e do
celular  da  vítima,  não  há  meios  de  desclassificar-se  a  conduta  para  sua  forma
tentada.

2.3 Corrupção de Menores – Pedido Absolutório

Aduzem os  recorrentes  que,  para  que  se  efetive  o  crime de
corrupção  de  menores  é  necessária  prova  da  efetiva  corrupção  e,  durante  a
instrução criminal,  não ficou demonstrado que o apelante agira com dolo, mas,
pelo contrário, que os menores iniciaram a ação criminosa sozinhas, demonstrando
autonomia, frieza e maestria nas condutas criminosas.

Mas, por se tratar de crime formal, prescinde-se de prova da
efetiva e posterior corrupção do menor para sua caracterização, sendo suficiente a
prova da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de maior
de 18 anos. 

A matéria,  inclusive,  resultou  na  edição  da  Súmula  500  do
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Superior Tribunal de Justiça: 

A configuração  do  crime  do  art.  244-B  do  ECA
independe da prova da efetiva corrupção do menor,
por se tratar de delito formal.

Neste sentido:

ROUBO  MAJORADO  E  CORRUPÇÃO  DE
MENORES. ART. 157, §2º, I E II, C.C. ART. 244-B
DO ECA. Roubo praticado em concurso com menor
de  dezoito  anos  e  outros  dois  indivíduos  não
identificados, mediante emprego de arma de fogo.
Configuração. Prova. Prisão em flagrante. Confissão
do  réu  em  consonância  com  os  depoimentos  do
policial  responsável  pela  prisão  e  da  vítima.
Configuração do crime de corrupção de menores.
Crime formal, que prescinde de prova de efetiva
corrupção do menor. Inteligência da Súmula nº
500 do STJ. Reconhecimento, todavia, do concurso
formal  entre  os  crimes  de  roubo  e  corrupção  de
menor.  Manutenção  do  regime  inicial  fechado.
Recurso do MP provido para condenar o réu pelo
crime  de  corrupção  de  menores,  desprovido  o
defensivo que pleiteava o afastamento da majorante
do  emprego  de  arma  e  fixação  de  regime
semiaberto.  (TJSP;  APL  0060811-
82.2014.8.26.0050;  Ac.  9423046;  São  Paulo;
Décima  Sexta  Câmara  de  Direito  Criminal;  Rel.
Des.  Almeida  Toledo;  Julg.  10/05/2016;  DJESP
18/05/2016). Grifos nossos.

APELAÇÃO.  ROUBO,  CORRUPÇÃO  DE
MENOR  E  RESISTÊNCIA.  PROVA  SEGURA
PARA  A  CONDENAÇÃO  PELOS  TRÊS
DELITOS.  POR  SE  TRATAR  DE  CRIME
FORMAL,  O  DELITO  PREVISTO  NO
ARTIGO  244-B,  DA  LEI  Nº  8069/90,
PRESCINDE  DE  PROVA  INEQUÍVOCA  DA
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CORRUPÇÃO  DO  MENOR.  ADOTADA  A
FRAÇÃO  MÍNIMA  PARA  MAJORAÇÃO
DECORRENTE  DAS  CAUSAS  ESPECIAIS  DE
AUMENTO.  PROVIMENTO  AO  RECURSO
MINISTERIAL,  A  FIM  DE  CONDENAR  O
ACUSADO  TAMBÉM  POR  INFRAÇÃO  AO
ARTIGO  244-B,  DA  LEI  Nº  8069/90.  Parcial
provimento ao apelo defensivo, a fim de diminuir as
penas relativas ao roubo e alterar o regime prisional
para o aberto, de modo que fica o réu condenado a
três anos e vinte e seis dias de reclusão, em regime
aberto, e quatro dias-multa, como incurso no artigo
157, § 2º, incisos I e II, C.C. O artigo 14, inciso II,
do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei nº 8069/90,
na forma do artigo 70, do Código Penal; e no artigo
329, § 1º, do Código Penal, na forma do artigo 69
do  Código  Penal.  (TJSP;  APL  3008297-
67.2013.8.26.0590;  Ac.  9418501;  São  Vicente;
Décima  Sexta  Câmara  de  Direito  Criminal;  Rel.
Des.  Osni  Pereira;  Julg.  03/05/2016;  DJESP
12/05/2016). Grifos nossos.

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  ROUBO
MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES
E  CORRUPÇÃO  DE  MENORES.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA
COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA
DA  VÍTIMA.  DOSIMETRIA.  ADEQUAÇÃO.
CONCURSO  FORMAL  PRÓPRIO.  RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. I[...] 3.  O crime
de  corrupção  de  menor  prescinde  da
comprovação de resultado naturalístico para sua
consumação. Inteligência da Súmula nº 500,  do
STJ.  4. […]. 5. Recurso conhecido e parcialmente
provido.  (TJDF;  APL  2015.03.1.019980-9;  Ac.
938433; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Jesuíno
Aparecido Rissato; DJDFTE 11/05/2016; Pág. 161).
Grifos nossos.
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Neste sentido, já decidiu esta Câmara Criminal:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO
QUALIFICADO.  CONCURSO  DE  PESSOAS.
CORRUPÇÃO DE MENORES.  ART.  244-B  DA
LEI Nº 8.069/90. MATERIALIDADE E AUTORIA
DELITIVA.  COMPROVAÇÃO.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.  SUPLICA POR
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA
DA  VITIMA  CORROBORADA  COM  AS
DEMAIS  PROVAS  DO  AUTOS.  CRIME  DE
CORRUPÇÃO  DE  MENORES.  NATUREZA
FORMAL.  SUMULA  500  DO  STJ.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO
PARA  FURTO.  IMPOSIBILIDADE.
REPRIMENDA.  EXASPERADA.
INOCORRÊNCIA.  CONCURSO  DE  CRIMES.
RECONHECIMENTO  DO  FORMAL PROPRIO.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. […] Para
a  configuração  do  crime  de  corrupção  de
menores, que é de natureza formal, basta que o
maior  imputável  pratique,  com  o  menor,
infração penal ou o induza a praticá-la, sendo,
pois,  desnecessária  a  efetiva  demonstração  do
desvirtuamento  do  menor.  […].  (TJPB;  APL
0015884-64.2015.815.2002;  Câmara  Especializada
Criminal; Rel. Des. José Guedes Cavalcanti Neto;
DJPB 20/04/2016; Pág. 9)

Logo, a condenação deve ser mantida em todos os seus termos.

2.4 Das Penas 

Insurgem-se os apelantes contra a fixação da pena na 1ª fase,
tendo-a por exacerbada sem fundamento concreto.

Na  sentença  de  fls.  254/269,  é  possível  verificar-se  que  o
Magistrado fixou a pena, para cada um dos apelantes, em relação a cada um dos
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delitos  cometidos:  roubo,  corrupção de menores  praticado contra  o adolescente
Carlos Flávio Soares de Sousa da Silva, corrupção de menores praticado contra o
adolescente Marcos Júnior da Silva Sena e corrupção de menores praticado contra
o adolescente David Ferreira de Oliveira.

2.4.1 Quanto ao apelante Aleff Pontes

Para o réu Aleff Pontes, a pena base para o delito de roubo foi
fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias-multa, tendo
negativado a  culpabilidade (“mostrou-se extremamente intensa e merecedora de
exemplar  censura,  pois  evidenciou-se  ter  havido  toda  uma  preparação,
planejamento  para  a  execução  do  crime,  de  tal  sorte  que  sua  culpabilidade,
entendida como reprovabilidade, censurabilidade, ao agente, e não ao fato, mostra-
se  intensa”),  a  personalidade (“demonstra  ser  indiferente  para  com  o  ato
criminoso e com suas consequências, não demonstrando arrependimento por sua
conduta, inclusive tentou imputar aos adolescentes responsabilidade exclusiva pelo
delito”),  os  motivos (“buscava  a  prática  de  outros  crimes,  para  os  quais  se
utilizariam do veículo subtraído”), as circunstâncias (“era desfavoráveis à prática
delituosa,  pois  a vítima se encontrava exercendo seu trabalho,  sendo ludibriada
pelos  criminosos,  que  teriam  contratado  uma  corrida  com  o  ofendido”)  e
comportamento da vítima (“não contribuiu  para  o  delito,  muito  ao  contrário,
exercia  sua  profissão  de  motorista  quando  foi  surpreendido  com  a  ação
criminosa”).

O Código Penal adotou o sistema da relativa determinação da
pena, ou seja, a individualização é estabelecida pelo sistema legislativo, a quem
incumbe estabelecer, em termos abstratos, os limites e as diretrizes em que se situa
a pena (mínimo e máximo cominado em abstrato, balizamentos de cada fase do
sistema trifásico), sendo complementada pela atividade judicial, ou seja, cabe ao
juiz, observando seus limites previamente impostos, fixá-la discricionariamente. 

Na primeira fase, a elevação da pena, malgrado não decorra de
mera  operação  aritmética,  deve  guardar  correspondência  com  a  quantidade  de
circunstâncias judiciais incididas pelo agente. Quanto a este delito, 05 (cinco).

Considerando que são 08 (oito) as circunstâncias judiciais e que
a pena média (diferença que resulta da subtração da pena máxima pela mínima
cominada em abstrato), para o roubo, é de 06 (seis) anos, cada circunstância do
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artigo  59,  CP,  poderia  elevar  a  pena  base  em  até  09  (nove)  meses,  o  que
corresponde a 1/8  (um oitavo) sobre a pena média.

Ressalto que a observância pura desse critério faria do juiz um
mero aplicador de Leis, ferindo de morte os princípios da individualização da pena
e do sistema trifásico (arts. 5º, LXVI, da CF, e 68 do CP). Mas, trata-se apenas de
um parâmetro a ser adotado, em se observando o princípio da discricionariedade
motivada.

Além do que, no caso em concreto, o Magistrado fixou a pena
base  aquém do  critério  da  média  aritmética,  em 07  (sete)  anos  de  reclusão,  e
multiplicando-se  09  (nove)  meses  por  05  (cinco),  chegar-se-ia  a  um resultado
maior.

Em  segunda  fase,  o  Magistrado  reconheceu  a  atenuante  da
menoridade relativa e diminuiu a pena em 06 (seis) meses e 06 (seis) dias-multa.

Reconhecendo as majorantes do uso de arma de fogo, concurso
de pessoas e restrição da liberdade da vítima, a pena foi aumentada em ½ (metade),
pois o Magistrado considerou a quantidade de armas de fogo utilizadas no crime
(03), a quantidade de agentes envolvidos na execução do crime (05) e o período em
que a vítima permaneceu privada de sua liberdade (cerca de 02 horas).

Assim, a pena definitiva, para o roubo,  restou em 09 (nove)
anos e 09 (nove) meses de reclusão e 201 (duzentos e um) dias-multa.

Quanto aos delitos de corrupção de menores praticado contra
o adolescente Carlos Flávio Soares de Sousa da Silva e contra David Ferreira de
Oliveira, as penas foram as mesmas: pena base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses
de  reclusão,  sendo  consideradas  como  circunstâncias  desfavoráveis:
culpabilidade,  personalidade,  motivos,  consequências  e  comportamento  da
vítima.

Para  o  delito  de  corrupção de  menores praticado contra  o
adolescente Marcos Júnior da Silva Sena, a pena base foi fixada em 02 (dois) anos
de reclusão, também sendo desfavoráveis as mesmas circunstâncias judiciais.

A  pena-base  deverá  quedar-se  entre  o  mínimo  e  máximo
previstos  para  o crime,  cujo  quantum será  definido  segundo os  referenciais  do
artigo  59,  do  Código  Penal:  quanto  mais  favoráveis  ao  culpado  forem  estes
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referenciais,  mais  próxima  do  mínimo  deverá  ser  a  pena;  quanto  mais
desfavoráveis forem, mais próxima do máximo a pena haverá de ser fixada.

Nos três delitos de corrupção de menor, assim como no delito
de roubo a que condenado o apelante,  a  maioria  das circunstâncias lhes foram
desfavoráveis. 

O Magistrado sentenciante tem a livre apreciação de todas as
características  das  circunstâncias,  a  persuasão  racional  e  regrada  a  verificar  a
melhor individualização da pena e sua aplicação, fixou pouco acima do mínimo
legal,  o  que  demonstra  que  a  pena  em  concreto  imposta  restou  corretamente
aplicada.

Logo,  ponderadas  as  circunstâncias  que  o  juiz  reputou
negativas, devidamente fundamentadas, como ocorreu no caso em tela, não vejo
como acolher a tese defensiva de fixação de pena mínima, também tendo por foco
os fins da pena.

Neste sentido:

APELAÇÕES.  ROUBO  MAJORADO.
ABSOLVIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  AUTORIA
E  MATERIALIDADE  COMPROVADAS.
REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL.
INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
DESFAVORÁVEL  (ART.  59  DO  CP).
ABRANDAMENTO  DO  REGIME.
IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  POR
RESTRITIVAS  DE  DIREITOS.  NÃO
CABIMENTO.  1.  […].  2.  A  existência  de
circunstância  judicial  desfavorável  autoriza  a
fixação da pena-base acima do mínimo legal. 3.
Inadmissível  o  abrandamento  do  regime  prisional
quando não preenchidos os requisitos objetivos do
art.  33  do  CP.  4.  Inviável  a  substituição  da  pena
privativa  de  liberdade  por  restritivas  de  direitos
quando  ausentes  os  requisitos  do  art.  44  do  CP.
(TJMG; APCR 1.0344.15.001513-1/001; Rel.  Des.
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Octavio  Augusto  de  Nigris  Boccalini;  Julg.
10/05/2016; DJEMG 20/05/2016). Grifos nossos.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI.
HOMICÍDIO  QUALIFICADO.  ALEGAÇÃO  DE
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À
PROVA  DOS  AUTOS.  NÃO  OCORRÊNCIA.
CASSAÇÃO  DO  DECISUM  POPULAR.
INVIABILIDADE.  DOSIMETRIA.  REDUÇÃO
DA  PENA-BASE  AO  MÍNIMO  LEGAL.
PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.  IMPOSSIBILIDADE.
DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE
AGRAVANTE.  DESCABIMENTO.  RECURSO
NÃO  PROVIDO.  1.  […].  3.  Considerando  a
relevância  das  circunstâncias  judiciais
desfavoráveis  ao  réu,  que  ultrapassaram  os
limites  ínsitos  ao  tipo  penal,  impõe-se  a
manutenção das reprimendas básicas acima dos
mínimos  previstos  na  cominação  legal. 4.  O
legislador não previu percentuais mínimo e máximo
de  redução  ou  aumento  da  pena,  em  virtude  da
aplicação  de  atenuantes  e  agravantes,  cabendo  ao
juiz sentenciante sopesar o quantum a ser reduzido
ou aumentado, segundo sua percuciente análise do
caso concreto. Precedente do STJ. 5.  Recurso não
provido.  (TJMG;  APCR  1.0024.12.079162-9/002;
Rel. Des. Eduardo Brum; Julg. 19/08/2015; DJEMG
25/08/2015). Grifos nossos.

APELAÇÃO  CRIMINAL.  JÚRI.  DECISÃO
MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  À  PROVA
DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA
PENA  IMPOSSIBILIDADE.  APELO
IMPROVIDO. 1) […] 3)  Na dosimetria da pena
aplicada  o  Magistrado  reconheceu  quatro
circunstâncias como desfavoráveis, quais sejam,
a da culpabilidade, conduta social, personalidade
e  circunstâncias,  sendo  que  todas  foram
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devidamente  fundamentadas,  observando  os
comandos insertos nos artigos 59 e 68 do CP e
art.  93,  inc.  IX  da  CF.  4)  Apelo  conhecido  e
improvido.  (TJES;  APL  0018260-
47.2010.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel.
Des.  Adalto Dias Tristão;  Julg.  05/08/2015;  DJES
20/08/2015). Grifos nossos.

APELAÇÃO.  ROUBOS  MAJORADOS  EM
CONTINUIDADE  DELITIVA.  ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA  PROBATÓRIA.
INOCORRÊNCIA.  PRISÃO  EM  FLAGRANTE.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA
COMPROVADAS.  […]  Majoração  da
reprimenda.  Necessidade.  Circunstâncias
judiciais totalmente desfavoráveis. Imposição de
pena  base  acima  do  mínimo  legal.  Causas  de
aumento  de  pena.  Gravidade  e  reprovação  da
conduta.  Elevação  da  fração.  Inevitabilidade.
Inexistência de crime único. Réu consciente de que
lesava  mais  de  um  patrimônio.  Continuidade
delitiva. Manutenção. Diversas vítimas. Elevação da
reprimenda em duas vezes dentro dos limites legais
e  devidamente  fundamentada.  Recurso  ministerial
parcialmente  provido.  (TJSP;  APL  0005854-
59.2013.8.26.0344;  Ac.  8695398;  Marilia;  Nona
Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Ivana David;
Julg.  06/08/2015;  DJESP  19/08/2015).  Grifos
nossos.

A  pena  base,  para  cada  um  dos  delitos  de  corrupção  de
menores, foi diminuída em 06 (seis) meses pela menoridade relativa.

Como houve o  concurso formal entre os  quatro crimes,  a
maior pena privativa de liberdade (a de roubo qualificado) foi aumentada de 1/3
(um terço), perfazendo uma pena definitiva de 13 (treze) anos de reclusão e 201
(duzentos e um dias-multa).

Logo, bem fixada a pena, nada havendo a ser alterado.
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2.4.2 Quanto ao apelante Tiago Nóbrega

Para o réu Tiago Nóbrega, a pena base para o delito de roubo
foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias-multa, tendo
sido negativas a  culpabilidade (“mostrou-se extremamente intensa e merecedora
de  exemplar  censura,  pois  evidenciou-se  ter  havido  toda  uma  preparação,
planejamento  para  a  execução  do  crime,  de  tal  sorte  que  sua  culpabilidade,
entendida como reprovabilidade, censurabilidade, ao agente, e não ao fato, mostra-
se  intensa”),  a  personalidade (“demonstra  ser  indiferente  para  com  o  ato
criminoso e com suas consequências, não demonstrando arrependimento por sua
conduta, inclusive tentou imputar aos adolescentes responsabilidade exclusiva pelo
delito”),  os  motivos (“buscava  a  prática  de  outros  crimes,  para  os  quais  se
utilizariam do veículo subtraído”), as circunstâncias (“era desfavoráveis à prática
delituosa,  pois  a vítima se encontrava exercendo seu trabalho,  sendo ludibriada
pelos  criminosos,  que  teriam  contratado  uma  corrida  com  o  ofendido”)  e
comportamento da vítima (“não contribuiu  para  o  delito,  muito  ao  contrário,
exercia  sua  profissão  de  motorista  quando  foi  surpreendido  com  a  ação
criminosa”).

O Código Penal adotou o sistema da relativa determinação da
pena, ou seja, a individualização é estabelecida pelo sistema legislativo, a quem
incumbe estabelecer, em termos abstratos, os limites e as diretrizes em que se situa
a pena (mínimo e máximo cominado em abstrato, balizamentos de cada fase do
sistema trifásico), sendo complementada pela atividade judicial, ou seja, cabe ao
juiz, observando seus limites previamente impostos, fixá-la discricionariamente. 

Na primeira fase, a elevação da pena, malgrado não decorra de
mera  operação  aritmética,  deve  guardar  correspondência  com  a  quantidade  de
circunstâncias judiciais incididas pelo agente. Quanto a este delito, 05 (cinco).

Considerando que são 08 (oito) as circunstâncias judiciais e que
a pena média (diferença que resulta da subtração da pena máxima pela mínima
cominada em abstrato), para o roubo, é de 06 (seis) anos, cada circunstância do
artigo  59,  CP,  poderia  elevar  a  pena  base  em  até  09  (nove)  meses,  o  que
corresponde a 1/8  (um oitavo) sobre a pena média.

Ressalto que a observância pura desse critério faria do juiz um
mero aplicador de Leis, ferindo de morte os princípios da individualização da pena
e do sistema trifásico (arts. 5º, LXVI, da CF, e 68 do CP). Mas, trata-se apenas de
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um parâmetro a ser adotado, em se observando o princípio da discricionariedade
motivada.

Além do que, no caso em concreto, o Magistrado fixou a pena
base  aquém do  critério  da  média  aritmética,  em 07  (sete)  anos  de  reclusão,  e
multiplicando-se  09  (nove)  meses  por  05  (cinco),  chegar-se-ia  a  um resultado
maior.

Sem circunstâncias atenuantes nem agravantes.

Reconhecendo as majorantes do uso de arma de fogo, concurso
de pessoas e restrição da liberdade da vítima, a pena foi aumentada em ½ (metade),
pois o Magistrado considerou a quantidade de armas de fogo utilizadas no crime
(03), a quantidade de agentes envolvidos na execução do crime (05) e o período em
que a vítima permaneceu privada de sua liberdade (cerca de 02 horas).

Assim, a pena definitiva, para o roubo, restou em 10 (dez) anos
e 06 (seis) meses de reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa.

Quanto aos delitos de corrupção de menores praticado contra
o adolescente Carlos Flávio Soares de Sousa da Silva e contra David Ferreira de
Oliveira, as penas foram as mesmas: pena base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses
de  reclusão,  sendo  consideradas  como  circunstâncias  desfavoráveis:
culpabilidade,  personalidade,  motivos,  consequências  e  comportamento  da
vítima.

Para  o  delito  de  corrupção  de  menores praticado contra  o
adolescente Marcos Júnior da Silva Sena, a pena base foi fixada em 02 (dois) anos
de reclusão, também sendo desfavoráveis as mesmas circunstâncias judiciais.

Como já dito quando da análise da pena imposta ao apelante
Aleff, a pena-base deverá quedar-se entre o mínimo e máximo previstos para o
crime, cujo quantum será definido segundo os referenciais do artigo 59, do Código
Penal: quanto mais favoráveis ao culpado forem estes referenciais, mais próxima
do mínimo deverá ser a pena; quanto mais desfavoráveis forem, mais próxima do
máximo a pena haverá de ser fixada.

Nos três delitos de corrupção de menor, assim como no delito
de roubo a que condenado o apelante,  a  maioria  das circunstâncias lhes foram
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desfavoráveis. 

O Magistrado sentenciante tem a livre apreciação de todas as
características  das  circunstâncias,  a  persuasão  racional  e  regrada  a  verificar  a
melhor individualização da pena e sua aplicação, fixou pouco acima do mínimo
legal,  o  que  demonstra  que  a  pena  em  concreto  imposta  restou  corretamente
aplicada.

Logo,  ponderadas  as  circunstâncias  que  o  juiz  reputou
negativas, devidamente fundamentadas, como ocorreu no caso em tela, não vejo
como acolher a tese defensiva de fixação de pena mínima, também tendo por foco
os fins da pena.

Neste sentido já decidiu esta Câmara Criminal:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  HOMICÍDIOS
QUALIFICADOS CONSUMADO (ART. 121, § 2º,
IV,  DO CÓDIGO PENAL) E TENTADOS (ART.
121,  §  2º,  IV,  C/C  ART.  14,  II,  DO  CÓDIGO
PENAL).  CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.
PLEITO  RECURSAL  TENCIONANDO  A
REDUÇÃO  DA  PENA.  CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA
PENA  BASE  ACIMA  DO  MÍNIMO  LEGAL.
CULPABILIDADE  ANALISA-  DA  DE
MANEIRA, PLENAMENTE, FUNDAMENTADA.
DEMAIS  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS,
IGUALMENTE,  BEM  FUNDAMENTADAS.
ATENUANTES  DA  MENORIDADE  E  DA
CONFISSÃO  ESPONTÂNEA VALORADAS  DE
FORMA ADEQUADA.  IDONEIDADE.  PEDIDO
DE REFORMA DA PENA,  AINDA,  PARA SER
RECONHECIDO  O  CONCURSO  FORMAL DE
CRIMES  OU  O  CRIME  CONTINUADO.
OCORRÊNCIA  DE  CONCURSO  MATERIAL.
(ART.  69  DO  CÓDIGO  PENAL).  ACERTO  DA
DECISÃO.  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.
1.  “Somente  quando  todos  os  parâmetros
norteadores do art. 59 favorecem o acusado é que
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a pena-base deve ser estabelecida no seu menor
quantitativo,  de sorte que deverá residir acima
deste,  toda  vez  que  pelo  menos  uma  das
circunstâncias judiciais militar em seu desfavor”.
2. Os fundamentos lançados pelo juízo a quo para a
valoração  negativa  do  vetor  culpabilidade  se
mostraram idôneos para tal desiderato. 3. As demais
circunstâncias  judiciais  se  apresentam,
fundamentadamente, analisadas. 4. É de ser mantida
a valoração das atenuantes da menoridade penal e
da  confissão  espontânea,  quando  efetivadas  de
maneira proporcional e adequadas ao presente caso.
5. Se o agente, mediante mais de uma ação, praticou
três  crimes  da  mesma  espécie,  aplicamse,
cumulativamente,  as  penas privativas de liberdade
em  que  haja  incorrido,  por  se  tratar,  no  caso  de
concurso  material.  6.  Recurso  conhecido  e,
parcialmente,  provido.  (TJPB;  APL  0043908-
44.2011.815.2002; Câmara Especializada Criminal;
Rel.  Des.  Carlos  Martins  Beltrão  Filho;  DJPB
13/05/2016; Pág. 15). Grifos nossos.

CRIMES  CONTRA  O  PATRIMÔNIO  E  A  FÉ
PÚBLICA.  ESTELIONATO  E  FALSIDADE
IDEOLÓGICA. CONDENAÇÃO APENAS PELA
FALSIFICAÇÃO.  APELAÇÕES CRIMINAIS DE
AMBAS  AS  PARTES.  MATERIALIDADE  E
AUTORIA  DO  FATO  COMPROVADAS.
TIPIFICAÇÃO.  CONDENAÇÃO  PELO
ESTELIONATO.  ABSORÇÃO  DA FALSIDADE.
SÚMULA  Nº  17  DO  STJ.  DOSIMETRIA.
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  NEGATIVAS.
PROVIMENTO  PARCIAL  DOS  APELOS
DEFENSIVO E MINISTERIAL.  1.  […].  3. “não
há  ilegalidade  no  Decreto  condenatório  que,
analisando o art. 59 do CP, verifica a existência
de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a
embasar  a  fixação  da  pena-base  acima  do
mínimo  legal  (precedentes).  (…)  dessa  forma,
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constata-se que foi fixada a pena-base acima do
patamar  mínimo,  mas  com  fundamentação
concreta  e  dentro  do  critério  da
discricionariedade  juridicamente  vinculada,
baseada  principalmente  na  culpabilidade  e
circunstâncias  do  crime.  (…)”  (STJ,  HC
327.799/RS,  DJE  02/02/2016). 4.  Incabível  o
benefício  do  art.  44  do  Código  Penal  quando
valoradas  negativamente  a  culpabilidade,  os
antecedentes,  a  conduta  social,  os  motivos  e  as
circunstâncias do crime (art. 44, III, CP). 5. Apelos
providos  em  parte.  (TJPB;  Rec.  0000868-
90.2005.815.0201; Câmara Especializada Criminal;
Rel.  Des.  Joás  de  Brito  Pereira  Filho;  DJPB
29/04/2016; Pág. 14). Grifos nossos.

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  Apelação
criminal. Crime contra a vida. Homicídio. Tribunal
do júri.  Decisão manifestamente contrária à prova
dos autos. Inexistência. Teses da acusação e defesa.
Acolhimento da primeira. Soberania dos veredictos.
Apelação  desprovida.  Não  é  manifestamente
contrária à prova dos autos a decisão do Conselho
de  Sentença  que,  diante  do  conjunto  probatório,
acolhe  uma  das  teses  submetidas  ao  seu  crivo,
entendendo  não  configurada  a  exculpante  da
legítima  defesa;.  Proceder  de  forma  diversa  seria
invadir a esfera de competência do tribunal do júri,
vulnerando  a  soberania  de  seus  veredictos,  o  que
não é tolerado pelo ordenamento jurídico vigente.
Tendo  sido  plenamente  observado  o  sistema
trifásico  de  aplicação  da  pena,  justifica-se  a
fixação da reprimenda acima do mínimo legal,
quando  suficiente  para  reprimir  a  conduta  do
agente, mormente se considerada a incidência de
circunstâncias  judiciais  desfavoráveis  ao
acusado.  Apelação  desprovida.  (TJPB;  APL
0002332-85.2003.815.0051;  Câmara  Especializada
Criminal;  Rel.  Des.  Luiz  Sílvio  Ramalho  Júnior;
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DJPB 18/04/2016; Pág. 16). Grifos nossos.

Sem circunstâncias atenuantes nem agravantes, minorantes nem
majorantes, as penas bases foram tornadas definitivas.

Como houve o  concurso formal entre os  quatro crimes,  a
maior pena privativa de liberdade (a de roubo qualificado) foi aumentada de 1/3
(um terço), perfazendo uma pena definitiva de 14 (quatorze) anos de reclusão e 210
(duzentos e dez) dias-multa.

Assim,  deve  ser  mantida  a  pena  imposta  em todos  os  seus
termos.

3 PARTE DISPOSITIVA

Ex  positis,  em  conformidade  com  o  parecer  da  douta
Procuradoria de Justiça, nego provimento aos recursos.

É o meu voto.

Presidiu  ao julgamento,  com voto,  o  Excelentíssimo Senhor
Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, Presidente da Câmara Criminal e
revisor,  dele participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Carlos
Martins Beltrão Filho, relator, e Joás de Brito Pereira Filho.

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,
em 21 de junho de 2016.

João Pessoa, 27 de junho de 2016.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
              Relator
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