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APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO
QUALIFICADO.  CONCURSO  DE  PESSOAS.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO
DE MENORES. ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  DELITIVA.
COMPROVAÇÃO.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.  SUPLICA  POR
ABSOLVIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO  DA  MINORANTE  DE
PARTICIPAÇÃO  DE  MENOR  IMPORTÂNCIA.
INVIABILIDADE. REPRIMENDA EXASPERADA.
OCORRÊNCIA.  CAUSA DE  AUMENTO  ACIMA
DO MÍNIMO  LEGAL SEM FUNDAMENTAÇÃO.
REDUÇÃO  NECESSÁRIA.  CONCURSO  DE
CRIMES.  RECONHECIMENTO  DO  FORMAL
PRÓPRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

Diante das provas produzidas nos autos não há
como  merecer  guarida  a  pretensão  absolutória,
vez  que,  inequivocamente,  demonstrados  todos
os  elementos  que  indicam  a  participação  dos
apelantes na empreitada criminosa.

Quanto à dosimetria da pena do crime contra o
patrimônio,  mostra-se  necessário  o
redimensionamento  da  fração  da  causa  de
aumento  a  fim  de  observar  a  devida
proporcionalidade.
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Súmula 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.”

Se  o  acusado  realiza  um  dos  núcleos  do  tipo
penal previsto no art. 157 do CP (“subtrair coisa
móvel alheia”), a sua atuação no crime não pode
ser considerada de menor importância.

Aplica-se  o  concurso  formal  próprio  previsto  no
art.  70,  caput,  primeira  parte,  do  Código Penal,
uma  vez  que  o  réu,  ao  cometer  os  crimes  de
roubo  e  de  corrupção  de  menores,  tinha  em
mente  a  única  intenção  de  subtrair  o  bem  do
lesado,  e  não  de  corromper  o  adolescente  que
estava  em  sua  companhia,  de  modo  que,  com
uma única conduta, praticou dois delitos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, por unanimidade,  em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
PARA REDUZIR  AS  PENAS  DOS  RÉUS,  NOS  TERMOS  DO  VOTO  DO
RELATOR, EM HARMONIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL. 

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Janailton Gomes

de Lima e Luciano Lourenço (fl.124), contra sentença prolatada pelo douto

Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital  (fls.113/119v),

que os condenou nas sanções dos art. 157, § 2º, inc. I e  II do Código Penal e

art.  244-B da  Lei  nº  8.069/90  todos  na  forma  do art.  69,  do  CP, a  uma

reprimenda definitiva de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de

reclusão, em regime inicialmente semiaberto,  além de 42 (quarenta e dois)

dias-multa, para ambos os réus.

Os apelantes,  em suas razões recursais  (fls.140/143),  pugnam

pela absolvição nos moldes do art. 386, IV do CPP, posto que inexistem sobre
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eles  a  responsabilidade  penal,  porquanto  não  concorreram  para  a  prática

delitiva.

Alternativamente,  os  apelantes  requerem, que  seja  aplicada  a

minorante  da  participação  de  menor  importância  e  que  seja  a  reprimenda

fixada no mínimo legal.

Em contrarrazões (fls.146/148), a Promotoria de Justiça, requer o

desprovimento do recurso.

A  douta  Procuradoria  de  Justiça,  por  sua  procuradora  Maria

Lurdélia  Diniz  de  Albuquerque  Melo,  instada  a  se  pronunciar,  opinou   (fls.

150/153), pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

O representante do Ministério Público ofereceu denúncia contra

Janailton Gomes de Lima e Luciano Lourenço como incursos nas sanções

do art. 157, § 2º, inc. I e II do Código Penal.

Consta da inicial que no dia  09 de julho de 2016, por volta das

23hrs,  na  parada  de  ônibus  de fronte  ao  Supermercado Extra,  bairro  José

Pinheiro, os denunciados, com emprego de arma de fogo e em concurso de

pessoas, subtraíram para si,  mediante grave ameaça, bem móvel alheio em

detrimento do patrimônio de diversas vítimas.

Extrai-se  ainda  da  inicial,  que  o  acusado  Janailton  Gomes,

condutor  do  automóvel,  encontrava-se  na  companhia  do  acusado  Luciano

Lourenço, quando resolveram utilizar os menores M.T.R, V. V.S.G e F.G.S, para

a prática dos assaltos.

Desembargador João Benedito da Silva
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Segundo a peça acusatória, os denunciados aportaram próximo

da  parada  de  ônibus  situada  em  frente  ao  Supermercado  Extra,  e  então,

enquanto davam cobertura a ação criminosa, os menores desceram do veículo

e anunciaram o assalto aos transeuntes que aguardavam o coletivo naquele

ponto.

Por  fim,  consta  também  da  inicial  que  os  adolescentes

conseguiram  roubar  02  (duas)  bolsas;  01  (um)  óculos  de  sol;  03  (três)

aparelhos celulares; 01 (um) carregador de celular; e 01 (um) aparelho mp3.

Ato  contínuo  a  polícia  militar  foi  acionada.  Em  diligências  a  guarnição  se

deparou com o automóvel utilizado na prática do crime e iniciou uma rápida

perseguição  no  encalço  dos  suspeitos.  Na  abordagem,  os  policiais

encontraram no interior do veículo os objetos roubados, ora de propriedade de

diversas vítimas, e mais 01 (um) revólver, marca taurus, nº 284286, calibre 32.

Finda  a  instrução  criminal,  foi  julgada  procedente  a  pretensão

punitiva Estatal, para condenar os apelantes,  nas sanções do  art.  157, § 2º,

inc. I e II do Código Penal e aplicando o instituto da Emendatio Libelli o

juiz  acrescentou o art.  244-B da Lei  nº  8.069/90 c/c o art.  69 do CP, e

aplicou uma reprimenda definitiva de 06 (seis) anos e 07 (sete) meses e 06

(seis)  dias  de  reclusão,  em  regime  inicialmente semiaberto  além  do

pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa para ambos os réus.

Contra referida decisão, os acusados recorreram, afirmando que

não sabiam das intenções criminosas dos menores, e que apenas lhes deram

carona, por isso pedem  pela absolvição nos moldes do art. 386, IV do CPP,

posto  que  inexistem  sobre  eles  a  responsabilidade  penal,  porquanto  não

concorreram para a prática delitiva.

DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO (CP, ART. 157, § 2º, I e

II).

A materialidade  restou  comprovada,  pelo  Auto  de  prisão  em
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flagrante (fls. 05/08) e Auto de apreensão e apresentação (fl.24), bem como as

provas testemunhais colhidas nos autos.

A  autoria  é  inconteste,  ainda  que  os  acusados  neguem  o

envolvimento e conhecimento da prática delitiva, tal versão cai por terra, diante

do acervo probatório colhido no caderno processual. Vejamos: 

Ao apresentar sua versão perante a autoridade policial à fl. 07, o

réu Luciano Lourenço, afirmou que:

“(…)  que  por  volta  das  21:00hrs,  chegaram  três
adolescentes,  V.V,  F.G.S  e  M.  (abreviação),  os  quais
conhece apenas “de vista”, que perguntaram se iria para
o  major  Veneziano  e,  ao  responder  positivamente,
pediram carona até a estrada da catingueira, mas disse
que os deixaria próximo ao bairro Ressurreição; que foi
pela  Avenida  Brasília,  quando  as  duas  adolescentes
pediram  para  parar  o  carro,  logo  após  o  Partage
Shopping, pois queriam urinar; que passou logo após o
semáforo; que os adolescentes desceram, tendo F ficado
no caminho e V.V e M continuado a andar em direção a
algumas  pessoas  mas  não  viu  o  que  aconteceu;  que
instantes  depois  eles  voltaram  correndo,  gritando
que era pra “dar fuga”, então acelerou e saiu do local;
que  quando  estava  nas  proximidades  do  bairro
Ressurreição,  policiais  militares  solicitaram  parada,
atendendo  imediatamente;  que  não  reagiram;  que  o
veículo  que  estava  conduzindo  é  de  sua  propriedade,
mas perdeu o DUT no Distrito de Galante, após “tomar
uma cachaça grande”;  que a arma que foi encontrada
no interior do seu veículo é de propriedade de F, mas
não sabia  que ele estava com ela;  que não viu  se as
bolsas  encontradas  no  carro  estavam  em  poder  das
adolescentes; que nega a participação no ‘arrastão’; “

O  acusado  Janailton  Gomes  de  Lima,  quando  interrogado

perante autoridade policial fls. 07/08, apresentou uma versão semelhante ao

seu corréu, apontando que:

“(…) que hoje (dia do fato) por volta das 19:30hrs, estava
bebendo  no  Açude  Novo,  acompanhado  de  Luciano
Lourenço, que é mecânico da 4rodas; que por volta das
21:00hrs,  chegaram três  adolescentes,  V.V,  F.G.S  e  M
(abreviação), os quais conhece do bairro do Velame; que
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eles disseram que estavam sem dinheiro e pergutaram se
iria  para a major  Veneziano,  pedindo uma carona;  que
Luciano foi pela Avenida Brasília, quando o adolescente
pediu para parar o carro, logo após o Partage Shopping,
mas não disseram porque queriam parar; que o motorista
parou  logo  após  o  semáforo;  que  os  adolescentes
desceram, indo em direção ao Shopping, mas não viu o
que  aconteceu;  que  instantes  depois  eles  voltaram
correndo,  gritando que era para ir  embora,  então o
motorista acelerou e saiu do local; que quando estava
nas  proximidades  do  bairro  Ressurreição,  policiais
militares  solicitaram  parada;  que  pediu  a  Luciano  que
parasse; que não regiram;  que a arma foi encontrada
no interior do seu veículo é de F., mas não sabia que
ele estava com ela; que as bolsas encontradas no carro
estavam  em  poder  das  adolescentes;  que  nega  a
participação no ‘arrastão’;”

Por outro lado, em juízo – mídia audiovisual à fl.97, o réu Luciano

Lourenço modificou  toda  a  versão  dos  fatos  apresentada  anteriormente,

afirmando que estava com o outro acusado Janailton, e que encontraram com

os menores quando se aproximaram do retorno que vai para a rodoviária nova

e  que  estes  lhes  perguntaram  para  onde  estavam  indo,  caso  em  que

resolveram dar carona aos menores. Ocorreu que pouco tempo depois, foram

abordados pela polícia e revistou o carro encontrando uma arma e os objetos

das vítimas. Afirmou ainda que o assalto já havia ocorrido, no momento em que

deu carona aos menores. 

O acusado Janailton Gomes de Lima – mídia audiovisual à fl.92,

do mesmo modo que seu corréu, declarou outra versão em juízo, afirmando

que Luciano estava dirigindo o carro e que apenas conhecia os menores de

vista, e que resolveram dar carona para estes quando os encontraram próximo

a  um  contorno.  Afirma  ainda  em  seu  interrogatório  que  acredita  que  os

adolescentes já haviam praticado o roubo antes de pegar a carona com os

acusados.  Apontando ainda,  que sequer  passaram pela  rua  do Extra,  nem

pararam na Avenida Brasília.

Desembargador João Benedito da Silva
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Observa-se  dessas  declarações  que  os  acusados,  tentaram

modificar a versão dos fatos para diminuir suas responsabilidades, para que

sequer eles estivessem no local do assalto no momento do fato, no entanto um

dos adolescentes na época do fato, atingiu a maior idade e foi inquerido como

testemunha, mantendo a versão original sobre os fatos. Vejamos:

O depoimento testemunhal  de  Franklin Geovane da Silva,  na

esfera policial, (fl. 11), declarou: 

(…) que estava de posse da arma, que a adquiriu na
Feira da Prata, pelo valor de R$ 350,00 (trezentos e
cinquenta  reais);  que  comprou  a  arma por  comprar;
mas não tinha a intenção de fazer nada com ela; que
hoje saiu para beber e levou a arma; que não estava
bebendo; que encontrou-se com Luciano e Janailton,
que conhecia de “vista”; que eles estavam bebendo em
um quiosque no açude novo;  que pediu uma carona
para casa;  que  na ocasião estava  acompanhado de
sua companheira, V.V e M, as duas adolescentes; que
quando estavam passando próximo ao shopping, pediu
que o motorista parasse; que desceram e abordou um
rapaz, subtraindo o aparelho celular; que não subtraiu
a bolsa; que não sabe se foram as adolescentes; que
não viu se elas abordaram alguma pessoa, mas elas
também saíram do veículo;  que  Luciano e  Janailton
ficaram no carro e não sabiam o que estavam fazendo;
que eles não sabiam que estava armado; que ao ser
indagado  sobre  o  conhecimento  e  utilização  dos
adolescentes para praticar o roubo, novamente afirmou
que eles não tinham conhecimento;(...)

Em juízo a testemunha (mídia – 86),  manteve seu depoimento

prestado perante autoridade policial, e acrescentou que apesar de afirmar que

os acusados não sabiam que os adolescentes praticariam o roubo, acha que

eles viram o assalto e ficaram esperando, afirmou ainda que depois do assalto

voltaram para o veículo em que os acusados esperavam, e contaram o que

tinha ocorrido, e que eles só ligaram o carro e foram embora.

Necessário se faz esclarecer que a testemunha Franklin Geovane

da Silva,  era um dos adolescentes no dia do fato criminoso,  mas em suas

declarações judiciais já havia atingido a maior idade. 

Desembargador João Benedito da Silva
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Por  outro  lado,  a  testemunha,  o  policial  militar  Hilton  Sousa

Diniz, parante a autoridade policial ( fls. 05), afirmou:

“(…) por volta das 23:00hrs, foram informados pelo CIOP,
que  acabara  de  ocorrer  um  ‘arrastão’  na  parada  de
ônibus  de  fronte  ao  supermercado  Extra,  no  José
Pinheiro;  que  imediatamente  foram  ao  local,  tomando
conhecimento  que  tratavam-se  de  cinco  indivíduos,  os
quais  evadiram-se  em  um  veículo  gol,  cor  vermelha,
placas  MXJ  0596;  que  informaram  que  eles  tinham
seguido em direção à Avenida Assis Chateaubriand, em
direção  à  Queimadas,  quando  visualizaram  o  veículo,
retornando; que não foi encontrado nada em poder deles;
que no interior do veículo  foi encontrado um revólver,
marca  taurus,  nº  284286,  calibre  32,  sem munição;
que  também  foram  encontrados  vários  objetos  de
vítimas  distintas:  duas  bolsas  femininas,  com
maquiagem diversas; um óculos de sol; 03 aparelhos
celulares;  um  carregador  de  aparelho  celular;  um
mp3; R$ 2,45 em moedas; um crachá com de Samara
Aynalen L.  Mendonça; que o condutor  do veículo era
Luciano  Lourenço,  de 31 anos;  que  estavam ainda  no
veículo:  Janailton  Gomes  de  Lima,  de  21  anos  e  os
adolescentes (nome dos menores); (...)” 

Em juízo, policial  militar  que  prendeu em flagrante  o  acusado,

confirma  o  seu  depoimento  prestado  na  Polícia  (fl.  05),  asseverando  que,

apesar de não saber qual foi a participação efetiva dos acusados no crime em

análise, encontrou a arma e os objetos no interior do veículo conduzido pelos

acusados, e ainda, que os menores já conheciam os acusados.  (mídia – fl. 86).

Diante de todo o conjunto probatório supramencionado, verifica-

se  que apesar  da  reiterada negativa  dos réus e  da tentativa  do menor  de

minimizar a participação destes na conduta, as provas constantes nos autos se

mostram coesas  e  firmes  a  indicá-los,  como autores  dos  atos  delitivos  em

análise, não sendo suas versões dos fatos verossímeis e harmônicas. 

Nessa  esteira,  se  do conjunto  probatório  emergem incontestes

quer quanto à materialidade, quer quanto à autoria delitiva, revela-se correta a
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decisão condenatória e inaplicável a tese de que os acusados desconheciam a

intenção criminosa dos adolescentes, porquanto contribuíram com o trasporte

e  fuga  do  local  do  crime,  participando  de  forma  ativa  para  o  sucesso  da

empreitada criminosa.

E, nestes moldes, a vergastada sentença desmerece as críticas

imputadas, devendo ser mantida conforme lançada pelo magistrado primevo.

DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA 

Quanto ao pedido de reconhecimento da participação de menor

importância, entendo não assistir razão a defesa, posto que existem elementos

probatórios de que a participação dos acusados foi direta no delito, tendo em

vista que atuaram como os motoristas responsáveis pelo transporte e fuga dos

adolescentes.

Não obstante  tentem os acusados se  esquivarem das praticas

delitivas,  e  afirmem  desconhecerem  as  finalidades  dos  adolescentes,

demonstra-se  no  arcabouço  probatório  que  os  acusados,  levaram  os

adolescentes até o lugar do fato,  e lá ficaram até o fim da ação criminosa,

dando fuga a estes.

Apesar  da  tentativa  dos  adolescentes  de  diminuir  a

responsabilidade  dos  acusados,  a  conduta  dos  apelantes  não  pode  ser

considerada de menor importância para a prática delitiva. Isso porque foram

eles os responsáveis pela condução dos adolescentes e, não fosse a eficaz

abordagem  policial,  teriam  conseguido  fugir  e  provavelmente  garantir  o

sucesso da empreitada criminosa.

Em  casos  semelhantes,  os  Tribunais  de  Justiça  do  país  têm

rechaçado a tese da participação de menor importância, por entender que a
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facilitação da fuga constitui atuação decisiva para o êxito da ação criminosa.

Vejamos:

PENAL E  PROCESSUAL PENAL.  Roubo  majorado
pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
(art.  157,  §2º,  I  e  II,  cp).  Apelação  criminal.  Pleito
absolutório:  impossibilidade.  Depoimento  das vítimas
que  comprovam  a  prática  delituosa  pelo  recorrente.
Autoria  e  materialidade  demonstradas  pelo  cotejo
probatório.  Desclassificação  para  tentativa  de  roubo
(art. 14, II, cp): descabimento. Provas a demonstrarem
a ocorrência de inversão da posse da coisa subtraída.
Prescindibilidade  de  que  a  coisa  saia  da  esfera  da
vítima ou a posse mansa e pacífica. Reconhecimento
da participação de menor importância (art. 29, CP):
não  configuração.  Elementos  probatórios  a
indicarem a participação direta no delito, tendo em
vista que atuou como o motorista responsável pelo
transporte  e  fuga  do  corréu. Desclassificação  do
crime  de  roubo  para  constrangimento  ilegal:
impossibiliade.  Demonstrado  a  efetiva  subtração  de
bens (celulares e carteira) das vítimas (02) mediante
concurso  de  pessoas  e  emprego  de  arma de  fogo.
Exclusão da majorante do emprego de arma de fogo:
descabimento.  Emprego  de  arma  de  fogo
demonstradas  pelas  provas  testemunhais,
notadamente as declarações das vítimas. Redução da
pena aplicada: inviabilidade. Pena-base e fração pelo
emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (art.
157,  §2º,  I  e  II,  cp)  empregados  nos  patamares
mínimos  previstos  no  texto  legal.  Apelo  conhecido,
mas desprovido, em consonância com o parecer da 2ª
procuradora  de  justiça.  (TJRN;  ACr  2014.016701-1;
Mossoró; Câmara Criminal;  Relª Desª Maria Zeneide
Bezerra; DJRN 28/01/2015) (grifo nosso)

APELAÇÃO CRIMINAL.  ROUBO MAJORADO PELO
CONCURSO  DE  PESSOAS.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  SATISFATORIAMENTE
COMPROVADAS  NOS  AUTOS.  ELEMENTOS  DE
CONVICÇÃO HÁBEIS A CORROBORAR A VERSÃO
ACUSATÓRIA.  LIAME  ENTRE  OS  ACUSADOS.
INVIABILIDADE  DE  ABSOLVIÇÃO.  PARTICIPAÇÃO
DE  MENOR  IMPORTÂNCIA.  NÃO  OCORRÊNCIA.
ATUAÇÃO  DECISIVA  PARA  O  ÊXITO  DA
EMPREITADA  CRIMINOSA.  REDUÇÃO  DA PENA-
BASE  AO  MÍNIMO  COMINADO.  VIABILIDADE.
INEXISTÊNCIA  DOS  APONTADOS  MAUS
ANTECEDENTES.  RECURSO  CONHECIDO  E
PARCIALMENTE  PROVIDO.  Inequívocas  a
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materialidade e a autoria do delito de roubo, diante da
prova testemunhal  produzida  no  curso da instrução,
em  franca  oposição  à  negativa  de  autoria  isolada,
induvidoso ainda o concurso de pessoas, mantém-se a
condenação do agente que aguarda nas proximidades
do local do assalto, para dar fuga aos demais agentes,
pela prática da conduta capitulada no art. 157, §2º, II
do Código Penal. Restando induvidoso que os réus
agiram em conjunto e com unidade de desígnios,
dividindo,  entre  si,  tarefas,  tendo  todos
participação  decisiva  no  deslinde  dos  fatos,
inviável  o  reconhecimento  da  participação  de
menor  importância. (TJMG;  APCR
1.0471.13.010351-1/001;  Relª  Desª  Luziene Barbosa
Lima;  Julg.  02/12/2014;  DJEMG  23/01/2015)  (grifo
nosso)

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  ROUBO
DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO CP, ART. 157, §
2º, I E II) E DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ECA,
ART. 244-B, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO  DEFENSIVO.  CRIME  DE  ROUBO.
PRETENDIDA A  ABSOLVIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  DEVIDAMENTE
COMPROVADAS. Palavras das vítimas corroboradas
pela confissão do réu. Acusado preso em flagrante na
posse Res  furtiva.  Delito  de corrupção de  menores.
Alegada  ausência  de  certidão  de  nascimento  para
comprovar a idade do suposto adolescente. Idade que
pode ser comprovada por qualquer documento hábil.
Súmula  n.  74  do  STJ.  Condenação  mantida.
Dosimetria. Crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do
CP. Pedido genérico de redução para o mínimo legal.
Primeira  fase.  Consequências  do  crime.  Abalo
emocional sofrido pelas vítimas. Resultado inerente ao
próprio tipo penal.  Aumento afastado. Segunda fase.
Reconhecimento  das  atenuantes  da  confissão
espontânea e da menoridade relativa. Não aplicação
em virtude da Súmula n. 231 do STJ. Terceira fase.
Pleito  de  afastamento  das  causas  especiais  de
aumento de pena. Inviabilidade. Emprego de arma e
concurso  de  agentes  que  ficaram  amplamente
demonstrados.  Reconhecimento da participação de
menor  importância  (§  1º  do  art.  29  do  CP).  Não
acolhimento.  Efetiva  colaboração do apelante  na
prática do delito, na condição de co-autor. Agente
que  espera  seu  comparsa  do  lado  de  fora  do
estabelecimento comercial para empreender fuga.
Crime previsto no art. 244-b do ECA. Reprimenda que
não  merece  reparos.  Regime  de  cumprimento  de
pena. Fixação no semiaberto. Alteração para o aberto.
Quantum de pena que autoriza, contudo, a fixação de
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regime intermediário. Substituição da pena privativa de
liberdade  por  restritiva  de  direitos.  Reprimenda
superior a 4 (quatro) anos. Crime cometido com grave
ameaça.  Reconhecimento,  de  ofício,  do  concurso
formal  entre  os  crimes  de  roubo  circunstanciado  e
corrupção de menores. Delitos praticados por meio de
uma única conduta (art. 70 do CP). Pena readequada.
Recurso  conhecido  e  parcialmente  provido.  (TJSC;
ACR 2014.080110-6;  Forquilhinha;  Segunda  Câmara
Criminal;  Rel.  Des. Getúlio Corrêa; Julg.  16/12/2014;
DJSC 07/01/2015; Pág. 730) (grifo nosso)

Assim, entendo que a participação dos apelantes no delito não foi

de pouca relevância, motivo pelo qual não fazem eles jus ao benefício do §1º

do art. 29 do CP.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Quanto  a  dosimetria  da  pena,  entendo  que  a  sentença

monocrática carece de alguns reparos. Senão, vejamos

Se  observa  da  decisão  vergastada  que,  durante  a  1ª  fase  da

dosimetria  da  pena,  o  douto  juiz  singular  analisou  todas  as  circunstâncias

judiciais dispostas no art.  59 do CP, valorando-as para cada um dos delitos

(roubo e corrupção de menores), favoravelmente a ambos os réus estipulando

a pena no mínimo legal para os dois crimes. Não cabendo nessa fase nenhum

reparo.

Em 2ª fase, o douto magistrado deixou de considerar a atenuante

da menor idade para o réu Janailton Gomes de Lima, que ao tempo do fato

possuía 20 anos, no entanto, a pena-base foi fixada no mínimo legal e, não

havendo  agravantes  a  se  considerar,  a  não  aplicação  da  atenuante  não

imputou ao réu nenhum prejuízo. 

Mantendo na segunda fase da dosimetria, a pena no mínimo legal

para ambos os réus. Também não merecendo nenhum reparo nessa fase.
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Por  outro  lado,  durante  a  3ª  fase  da  dosimetria,  o  quantum

majorado em razão do crime roubo, foi de 2/5 para ambos os acusados, esse

aumento apresenta-se  desproporcional  e  exacerbado aos réus,  em face da

conduta delituosa por eles praticada.

É que o magistrado a quo não fundamentou o aumento fixado,

apenas afirmou que os réus possuíam duas causas de aumento, sendo estas

as previstas nos incisos I e II do § 2 do art. 157 do Código Penal, e exasperou

a pena tão  somente por  isso,  indo de contra o entendimento  sumulado no

Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula  443  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.
 

Por essa razão, mostra-se necessário reformar o aumento fixado

na terceira fase da dosimetria da pena, para ambos os réus, colocando-os no

mínimo legal de 1/3.

Perfazendo,  quanto ao crime de roubo, uma pena definitiva de

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 42 (quarenta e

dois)  dias-multa.  Para  os  réus  Janailton  Gomes  de  Lima  e  Luciano

Lourenço.

Quanto  ao  crime  de  corrupção  de  menores,  a  3ª  fase  da

dosimetria  da pena,  não possuiu majorantes  nem minorantes,  sendo fixada

para ambos os réus, em definitivo no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão.

Razão pela qual não merece reparo. 

Por fim, com relação ao  concurso de crime, entendo, merecer

um pequeno reparo.
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É que, constata-se que o douto magistrado após fixar as penas,

aplicou,  o  concurso  material,  previsto  no  art.  69,  do  CP, somando  as

reprimendas, perfazendo um total de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 06

(seis) dias de reclusão.  Além do pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-

multa.

No entanto, analisando as provas verifica-se que ao praticar o

crime de  roubo  com os  menores,  so  acusados  teria  em mente  uma única

conduta, qual seja, a subtração da res furtiva, não se importando, na verdade,

com as demais consequências que poderiam decorrer  da conduta (como a

corrupção  dos  menores),  não  demonstrando  a  existência  de  desígnios

autônimos.  Tal  situação  se  amoldaria,  portanto,  ao  concurso  formal

perfeito/próprio, previsto no artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal, in

verbis:

Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação
ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos
ou  não,  aplica-se-lhe  a  mais  grave  das  penas
cabíveis  ou,  se iguais,  somente uma delas,  mas
aumentada,  em qualquer  caso,  de  um sexto  até
metade.  As  penas  aplicam-se,  entretanto,
cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e
os  crimes  concorrentes  resultam  de  desígnios
autônomos,  consoante  o  disposto  no  artigo
anterior.
Parágrafo único - Não poderá a pena exceder a que
seria cabível pela regra do art. 69 deste Código. 

Por outro lado,  de acordo com o entendimento Jurisprudencial,

quando  a  parte  prática  o  crime  de  roubo  associado  ao  de  corrupção  de

menores,  impõe-se reconhecer  o concurso formal  próprio  e não o material,

como restou estabelecido na decisão ora atacada. Senão vejamos:

PROCESSO  PENAL.  HABEAS  CORPUS
SUBSTITUTIVO   DE  RECURSO   ESPECIAL.
INADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA.  ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO  DE  MENORES

Desembargador João Benedito da Silva

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10631510/artigo-70-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40


Apelação Criminal Nº 0006911-45.2016.815.0011

(ARTIGO  1º  DA REVOGADA LEI  2.252/54,  ATUAL
ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE).  DOCUMENTO  HÁBIL  PARA
COMPROVAR  A  MENORIDADE.  EXISTÊNCIA.
SÚMULA  74/STJ.  AUSÊNCIA   DE
FUNDAMENTAÇÃO   IDÔNEA   PARA   A
APLICAÇÃO   DO  CONCURSO   FORMAL
IMPRÓPRIO.   DESÍGNIOS  AUTÔNOMOS   NÃO
DEMONSTRADOS.  CONSTRANGIMENTO   ILEGAL
EVIDENCIADO.  NÃO CONHECIMENTO  DO  WRIT.
CONCESSÃO  DA  ORDEM  DE OFÍCIO.   (…)  4.
Como  de   sabença,   o   concurso   formal  perfeito
caracteriza-se quando  o agente  pratica  duas ou mais
infrações  penais  mediante  uma  única  ação  ou
omissão;  já  o  concurso  formal  imperfeito  evidencia-
se  quando  a  conduta  única  (ação  ou  omissão)  é
dolosa  e  os  delitos   concorrentes   resultam   de
desígnios  autônomos.  Ou  seja,  a  distinção
fundamental entre os  dois  tipos  de concurso  formal
varia  de   acordo  com  o   elemento subjetivo  que
animou o agente ao iniciar a sua conduta. 5. Assim,
verificada a ocorrência de concurso formal entre o
crime  de  roubo  e  de  corrupção  de  menores,  as
penas referentes aos dois  delitos  serão  aplicadas
cumulativamente  somente  quando  demonstrada
a existência de desígnios autônomos por parte do
agente.  Caso contrário,  é de ser aplicada a mais
grave das penas cabíveis  aumentada de 1/6  (um
sexto)  até  1/2  (metade),  por  expressa  disposição
legal (Art. 70, primeira parte, do Código  Penal).  6.
Tendo  em  vista  que  as  instâncias ordinárias
não   indicaram   se   os   crimes  concorrentes
resultaram  de  desígnios   autônomos,  inviável  a
aplicação  do  concurso  formal  impróprio  na
hipótese  em  apreço. (…)  (HC  134.640/DF,  Rel.
Ministra  ALDERITA  RAMOS  DE  OLIVEIRA
(DESEMBARGADORA CONVOCADA  DO   TJ/PE),
SEXTA   TURMA,  julgado  em  06/08/2013,  DJe
13/09/2013). - grifo nosso.

HABEAS  CORPUS.  PENAL.  CRIMES  DE
ROUBO  MAJORADO  E  CORRUPÇÃO  DE
MENORES.  MAUS  ANTECEDENTES.
UTILIZAÇÃO  DE  ANOTAÇÕES  DE  ATOS
INFRACIONAIS.  ILEGALIDADE.  FIXAÇÃO  DAS
PENAS-BASE  DOS  CRIMES  NO  MÍNIMO
LEGAL. PREPONDERÂNCIA DA MENORIDADE
RELATIVA.  TESE  PREJUDICADA  PELA
INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  N.º  231/STJ.
CONCURSO  FORMAL  PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE
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DEMONSTRAÇÃO  DE  DESÍGNIOS
AUTÔNOMOS. READEQUAÇÃO  DO  REGIME
PRISIONAL  INICIAL.  NECESSIDADE  DE
OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO TRAZIDO PELO §
2.º  DO ART. 387 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL, COM REDAÇÃO DETERMINADA PELA
LEI  N.º  12.736/12.  HABEAS  CORPUS
PARCIALMENTE  PREJUDICADO  E,  NO
RESTANTE, CONCEDIDO. (...)  3. " Partindo-se
da  premissa  de  que  a  jurisprudência  desta
Corte  Superior  de  Justiça  não  exige  a
comprovação da efetiva e posterior corrupção
do  menor,  revela-se  inviável  a  aplicação  do
concurso  formal  impróprio  na  hipótese  em
apreço,  tendo  em  vista  que  as  instâncias
ordinárias não indicaram elementos de prova
que  apontariam  para  a  preexistência  de
intenção  da  agente  em  corromper  a
adolescente na associação para a empreitada
criminosa." (HC 179.360/DF, 5.ª Turma, Rel. Min.
JORGE  MUSSI,  DJe  de03/05/2012)  (...)(HC
185.452/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 28/02/2013
-grifos nossos).- grifo nosso

Também,  nesse  sentido  o  entendimento  desta  Câmara

Especializada Criminal:

ROUBO  E  CORRUPÇÃO  DE  MENORES.
FLAGRANTE.  CONCURSO  MATERIAL.
CONFISSÃO. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO. PEDIDO
DE  ABSOLVIÇÃO  DA  CORRUPÇÃO.
DESCABIMENTO.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
INCONTESTES.  REDUÇÃO  DA PENA APLICADA.
PENA  BASE  NO  MÍNIMO  LEGAL.  CONCURSO
FORMAL  PRÓPRIO.  RECONHECIMENTO.
PROVIMENTO PARCIAL.  Comprovada a  autoria  e
materialidade  delitiva  do  acusado,  em  todos  os
crimes  a  ele  imputados,  impõe-se  manter  a
condenação  imposta,  em todos  os  seus  termos,
sobretudo,  quando há  confissão da parte.  Se  as
circunstâncias judiciais trazem suporte suficiente
para que o julgador possa fixar a pena base, em
seu  mínimo  legal,  impõe-se  minorar  o  quantum
arbitrado,  sobretudo,  se reconhecido o concurso
formal  próprio,  que  favorece  o  réu.   (TJPB  -
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ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00200897320148152002,  Câmara  Especializada
Criminal, Relator DES CARLOS MARTINS BELTRAO
FILHO , j. em 23-02-2016) - grifei

Dessa  forma,  restando  demonstrado  que  a  hipótese  é  de

concurso formal próprio (CP, art. 70, primeira parte).

Assim, nos termos do referido dispositivo, considerando a pena

de roubo qualificado a  mais  grave,  ou  seja, 05  (cinco)  anos e  04(quatro)

meses de reclusão, aplico o percentual de 1/6 (um sexto), perfazendo um total

de  06  (seis)  anos,  02(dois)  meses  e  20(vinte)  dias  de  reclusão  e  42

(quarenta e dois) dias-multa

No mais, mantenha a sentença como lançada originariamente. 

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para

reformar  as  penas  aplicadas  aos  réus  JANAITON  GOMES  DE  LIMA  E

LUCIANO  LOURENÇO,  quanto  o  aumento  fixado  durante  a  3ª  fase  da

dosimetria,  em  razão  do  crime  de  roubo,  reduzindo-o  ao  mínimo  legal  e,

reconhecer o concurso formal perfeito (CP, art. 70, primeira parte), aplicando

1/6 (um sexto) da pena mais grave (roubo qualificado), perfazendo um total de

06 (seis) anos, 02(dois) meses e 20(vinte) dias de reclusão e 42 (quarenta

e dois) dias - multa, para ambos os réus. Oficie-se.

Mantido o regime semiaberto para o início de cumprimento.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,   o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho,  Presidente da Câmara Criminal,

dele participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Batista

Barbosa ( Juiz de Direito com jurisdição limitada em substituição ao Exmo. Sr.
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Des  João Benedito da Silva) e Márcio Murilo da Cunha Ramos. Presente à

sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Amadeus  Lopes  Ferreira,  Promotor  de

Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

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

dias do mês   de março de 2018.

  

Dr. João Batista Barbosa
R E L A T O R – Juiz Convocado
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