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PENAL.  Apelação  criminal.  Crime  contra  o 
patrimônio e Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Roubo  e  Corrupção  de  menores.  Prova  da 
materialidade  e  autoria  delitiva.  Depoimento  dos 
policiais militares e declarações da vítima. Aplicação 
da  pena.  Réu  menor  de  21  anos.  Atenuante  da 
menoridade.  Incidência.  Provimento  parcial  do 
recurso.

- Estando devidamente demonstrado nos autos que  
o autor do delito era, na data do fato, menor de 21  
anos, imperativa a incidência da atenuante disposta  
no art. 65, I do CP.

VISTOS, RELATADOS e DISCUTIDOS estes autos,  em 
que são partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal  do Tribunal  de Justiça da 
Paraíba, à unanimidade, em dar provimento parcial à apelação, nos termos do 
voto  do  Relator  e  em  harmonia  com  o  parecer  da  Procuradoria-Geral  de 
Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se da Apelação Criminal interposta pelo Raimundo 
Elias da Silva Júnior, que tem por escopo impugnar sentença proferida pelo 
Juiz  de  Direito  da  3ª  Vara  Regional  de  Mangabeira,  que  o  condenou  pela 
prática dos delitos previstos no art. 157, §2º, II, do CP e art. 244-B do ECA, a 
uma pena total  de 09 (nove) anos de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias-
multa. 



Narra  a  denúncia  que,  por  volta  das  23:00hrs.  do  dia 
22/08/13,  o  ora  apelado  teria,  com dois  menores,  assaltado  um ônibus  da 
empresa transnacional (R$ 222,00), nas proximidades do Shopping Sul, bairro 
dos Bancários.

No arrazoado, quanto ao crime de corrupção de menores, 
afirma que a aparência e o tipo físico dos menores não eram condizentes com 
a idade, apresentando, inclusive, idade próxima aos 18 (dezoito) anos; que não 
há provas de que o apelante tenha os corrompido.

Alega,  ainda,  relativamente  ao  crime  de  roubo,  que  o 
magistrado  não  atendeu o  disposto  no art.  68  do  Código Penal  quanto  às 
circunstâncias  judiciais  e  a  atenuante  da  menor  idade;  que  o  apelante  é 
primário e portador de bons antecedentes; que incide a diminuição da pena do 
art.  29,  §1º  do  Código  Penal,  tendo  em  vista  a  participação  de  menor 
importância. 

Pugna, ao final, pela absolvição no tocante ao crime de 
corrupção de menores e a fixação da pena mínima para o crime de roubo (fs. 
100/108).

Contrarrazões às f. 112/115.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do 
recurso (fs. 120/124).

É o relatório.

–  VOTO  –  Desembargador  Luiz  Silvio  Ramalho  Júnior 
(Relator).

O recurso deve ser parcialmente provido.

DO CRIME DE ROUBO

Da materialidade e autoria delitiva

Quanto à materialidade e autoria do crime de roubo, não 
divergem os autos, havendo sido os envolvidos capturados logo após a prática 
delitiva  e  reconhecidos  pelo  cobrador  do  ônibus,  Claudemir  Silva  de  Lima, 
vítima  do  assalto,  na  Delegacia  e  em  juízo.  É  o  que  se  depreende  dos 
depoimentos colhidos na fase do inquérito policial, ratificados em juízo na mídia 
sito à f. 68.

f. 05 Marcos Rogério da Cunha

(...) que já no local o cobrador deu as características dos 
assaltantes e o condutor, juntamente com seus colegas, 
saíram  em  diligências  e  duas  ruas  após  conseguiram 
localizar os três indivíduos que praticaram o roubo; que 
estes  elementos  foram abordados  e  neste  momento  a 



guarnição percebeu que se tratavam de dois menores de 
idade  e  um  maior  (...)  que  o  cobrador  do  ônibus,  na 
Delegacia da Infância e Juventude,  reconheceu os três 
como  sendo  os  assaltantes  do  ônibus;  que  o  maior, 
identificado como sendo Raimundo Elias da Silva Júnior, 
foi  conduzido  até  esta  unidade  policial  para  as 
providências necessárias (...) 

f. 05 Rivalmi Marinho Ribeiro

(...) o cobrador deu características físicas dos elementos; 
que com estas informações o condutor, juntamente com 
seus  colegas  policiais  militares,  saiu  em  diligências  e 
pouco  tempo  após,  duas  ruas  depois,  conseguiu 
encontrar os três elementos que praticaram o roubo no 
referido ônibus; que estes indivíduos foram abordados e 
neste momento a guarnição identificou dois deles como 
sendo menores de idade e um maior (...) que o cobrador 
do  ônibus,  na  Delegacia  da  Infância  e  Juventude, 
reconheceu  os  três  como  sendo  os  assaltantes  do 
ônibus; que o maior, identificado como sendo Raimundo 
Elias da Silva Júnior, foi conduzido até a 9ª DD para as 
providências cabíveis (...) 

f.06 Claudemir Silva de Lima

(...)  o  coletivo  estava  parado  na  integração,  quando 
adentraram três elementos  que ficaram na parte de trás 
do ônibus; que estes três indivíduos anunciaram o assalto 
já  no  bairro  bancários(...)  que  foi  chamado  para 
reconhecer  os  assaltantes  na  Delegacia  da  Infância  e 
Juventude e ao chegar lá os reconheceu de imediato; que 
durante a prática do roubo, o trio simulou estar armado 
colocando as mãos nas cinturas (...)

Ademais, não há que se falar em participação de menor 
importância,  visto  que  o  Srº  Claudemir  Silva  de  Lima  afirmou  que  o 
réu/apelante simulou a existência de arma e anunciou o assalto. 

Mídia à f. 68

Eles  subiram na integração e ficaram atrás;  aí  quando 
chegou  ali  em  água  fria,  pouco  antes  da  pizzaria 
“Savana”,  disseram que  tava  armado,  dizendo  “perdeu 
tudo! perdeu tudo! é tudo nosso!” (...) (sic);

Perguntado  pelo  representante  do  Ministério  Público, 
expressamente, sobre quem teria anunciado o assalto, consignou:

(...) o de maior (...)  os de menores somente ajudaram a 
pegar o dinheiro (...)



Assim,  quanto  à  existência  do  crime  e  a  participação 
efetiva do ora apelado, irretocável a sentença.

Da pena:

Circunstâncias judiciais:

Vê-se que o magistrado  fixou a pena-base para o delito 
de roubo em 05 (cinco) anos de reclusão.

Considerando  que  se  encontram  fundamentadamente 
negativas a personalidade do agente e as circunstâncias do crime, e sabendo-
se que para o crime de roubo o Código Penal  fixa pena abstrata  entre  04 
(quatro) e 10 (dez) anos de reclusão, atende ao princípio da proporcionalidade 
a elevação da pena-base em um ano. 

-  PERSONALIDADE  DO  AGENTE:  pela  análise 
superficial  do  réu  demonstrada  ao  tempo  do  crime, 
percebe-se  que   foi  ousado  na  prática  crimina,  não 
obstante a sua pouca idade;
- CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: as circunstâncias em 
que  o  crime  aconteceu  ,  em  ônibus  local  em  que 
circulavam várias pessoas, demonstram que o réu não se 
intimidou a cometer o crime;

Assim,  também  neste  ponto,  não  merece  guarida  a 
irresignação do apelante.

Da atenuante da menoridade:

É certo que o apelado, à época do fato (22 de agosto de 
2013), contava com 19 (dezenove) anos de idade, visto que nascido em 14 de 
novembro de 1994, conforme atesta cópia de CPF juntada à f. 17.

Não obstante,  apesar  de  o art.  65,  I,  do Código Penal 
prevê como atenuante obrigatória ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos, 
o Magistrado descurou em aplicá-la, razão pela qual carece de retificação a r. 
sentença, como bem ressaltou a Procuradoria-geral de Justiça em seu parecer. 

Assim, há que ser reduzida em 06 (seis) meses a pena 
pelo crime de roubo, o que a torna definitiva em 06 (seis) anos e 02 (dois) 
meses de reclusão, ante a ausência de causas de diminuição.

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Da materialidade e autoria delitiva

Conforme  já  exposto,  o  apelante  praticou  o  crime  de 
roubo, qualificado pelo concurso de pessoas, na companhia de dois menores 
(C.A.M.S.A. e I.A.G.), estando a menoridade provada às f. 21 e 22.



Deste modo, sabendo-se que o crime do art.  244-B do 
ECA é de natureza formal e,  portanto, prescinde da prova da corrupção do 
menor, bastando, para tanto, a prática de crime em companhia de menor de 18 
anos, resta demonstrada a materialidade e autoria delitiva no caso concreto.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal e o Superior 
Tribunal de Justiça não divergem:

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  1. 
CORUPÇÃO  DE MENORES.  1.  ART.  24-B  DA LEI  N. 
8.069/190  (ESTAUTO  DA  CRIANÇA  E  DO 
ADOLESCENTE). NATUREZA FORMAL. 2ROUBO COM 
EMPREGO  DE  ARMA  DE  FOGO.  JULGADO  DO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂCIA 
COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO  TRIBUNAL 
FEDRAL.  DESNECSIDAE  DE  APRENSÃO  E  DE 
PERÍCIA DA ARMA PAR A COMPROVAÇÃO DA CAUSA 
DE AUMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE 
SER EVIDENCIAD POR OUTROS MEIOS DE PROVA. 
PRECDENTES.
1. O crime de corrupção de menores é formal,  não 
havendo necessidade de prova efetiva da corrupção 
ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando 
indicativos do envolvimento de menor na companhia 
do agente imputável. 
Precedentes.
2.  A decisão  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  está  em 
perfeita  consonância  com a jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal. 3. São desnecessárias apreensão e a 
perícia da arma de 
fogo  empregada  no  roubo  par  comprovar  a  causa  de 
aumento do art. 157, §2º, inc. I,do Código Penal, pois o 
seu  potencial  lesivo  pode  ser  demonstrado  por  outros 
meios de prova. Precedentes. 4. Recurso ao qual senga 
provimento.
(RHC  143,  Relator(a):  Min.  CÁRMEN  LÚCIA,  Primeira 
Turma,  julgado  em  03/42012,  PROCESO  ELTRÔNICO 
DJe-074  DIVULG  16-04-2012  PUBLIC  17-04-2012, 
destaques meus).

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS. 
NATUREZA FORMAL DO DELITO DE CORUPÇÃO DE 
MENORES.  REDAÇÃO DO ART.  244-B DO ESTAUTO 
DA CRIANÇA E  DO ADOLESCENTE.  PROTEÇÃO DA 
CRIANÇA  E  DO  ADOLESCENTE.  FINALIDADE 
IMEDIATA DA NORMA PENAL. 1. Prevalece nesta Casa 
de Justiça o entendimento de que o crime em causa é 
de natureza  formal,  bastando a  prova,  portanto,  da 
participação  do  menor  em  delito  capitaneado  por 
adulto. 
2. Entender que o delito do art. 244-B do Estatuto da 
Criança  e  do  Adolescente  exige  prova  da  efetiva 
corrupção  do  menor  implica,  por  via  transversa,  a 
aceitação do discurso de que nem todas as crianças 



e  adolescentes  merecem  (ou  podem  receber)  a 
proteção da norma penal. Conclusão inadmissível, se 
se  tem  em  mente  que  a  principal  diretriz 
hermenêutica  do  cientista  e  operador  do  direto  é 
conferir  o  máximo  de  eficácia  à  Constituição, 
mormente  naqueles  dispositivos  que  mais 
nitidamente  revelem  a  identidade  ou  os  traços 
fisionômicos dela própria, com é o tema dos diretos e 
garantias individuais. 
3. Recurso ordinário em habeas corpus improvido. (RHC 
108970, Relator(a): Min. AYRES BRITO, Segunda Turma, 
julgado  em 09/8201,  PROCESO  ELTRÔNICO  DJe-239 
DIVULG 16-12-01 PUBLIC 19-12-01, destaques meus). 

PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO 
ESPECIAL.  LATROCÍNIO.  REEXAME  DE  PROVA. 
SÚMULA  7  DO  STJ.  CORRUPÇÃO  DE  MENORES. 
CRIME FORMAL.
1  -  O  tribunal  de  origem,  com  base  no  acervo  fático-
probatório  dos  autos,  concluiu  que  o  recorrente 
participou,  efetivamente,  da  prática  delitiva.  Em  vista 
disso,  entender  de  forma  contrária  demandaria  o 
revolvimento  de  provas,  vedado  pela  disposição  da 
Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça.
2  -  É  pacífico  o  entendimento  de  que  o  crime 
tipificado  no  art.  244-B  da  Lei  n.  8.069/1990  é  de 
natureza formal, ou seja, não se exige a prova efetiva 
da  corrupção  do  inimputável  para  que  haja  a 
consumação do delito.
3 - Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  REsp  1428894/MG,  Rel.  Ministro  ROGERIO 
SCHIETTI  CRUZ,  SEXTA  TURMA,  julgado  em 
04/09/2014, DJe 15/09/2014)

Portanto, decidiu com acerto o magistrado ao condenar o 
apelante pela prática do crime de corrupção de menores duas vezes, apenas 
merecendo  retificação  a  aplicação  da  pena,  que  na  segunda  fase  não 
considerou a atenuante da menor idade.

Assim, considerando que pela participação de cada um 
dos menores o Magistrado aplicou, de forma acertada, a pena de 02 (dois) 
anos e 04 (quatro) meses de reclusão, reduzindo-a em 06 (seis) meses pela 
incidência da atenuante referida, tem-se como justa e razoável a fixação da 
pena definitiva em 01 (um) e 10 (dez) meses de reclusão.

DO CONCURSO FORMAL

Considerando que o apelante praticou, com uma só ação, 
três crimes (um crime de roubo e dois crimes de corrupção de menor), deve-lhe 
ser aplicada a pena mais grave, aumentada em 1/5, nos termos consignados 
pelo juiz a quo, totalizando, pois, 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte 
e quatro) dias.



DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Nos termos do art.  33, §2º,  b,  do CP, verifica-se que o 
apelado  preenche  os  requisitos  necessários  para  iniciar  o  cumprimento  da 
pena em regime semiaberto, tendo em vista a aplicação de pena inferior a 08 
anos e por se tratar de réu primário.

Ante o exposto, dou provimento parcial à apelação para 
reduzir a pena definitiva de 09 (nove) para 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 
24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor 
Desembargador,  Arnóbio  Alves  Teodósio,  Presidente,  em  exercício,  da 
Câmara  Criminal,  dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores 
Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Júnior, Relator,  Carlos Martins Beltrão 
Filho,  Revisor, e o Juiz de Direito,  Wolfram da Cunha Ramos (convocado 
para substituir o Excelentíssimo Senhor Desembargador Joás de Brito Pereira 
Filho). 

Presente  à  sessão  a  Procuradora  de  Justiça,  a 
Excelentíssima Senhora Maria Lurdélia de Albuquerque Melo.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy 
de Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João 
Pessoa, 09 de dezembro de 2014.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                                       Relator


