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ACÓRDÃO
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APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO
TENTADO.  CONCURSO  DE  PESSOAS.  CORRUPÇÃO
DE  MENOR.  CONCURSO  MATERIAL.
IRRESIGNAÇÃO. I) DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO
TENTADO  PARA O  CRIME  DE  LESÃO  CORPORAL.
INADMISSIBILIDADE.  DEPOIMENTO  DA  VÍTIMA
CORROBORADO  PELAS  DEMAIS  TESTEMUNHAS.
MATERIALIDADE  INQUESTIONÁVEL.  II)
CORRUPÇÃO  DE  MENOR.  PLEITO  ABSOLUTÓRIO.
AUTORIA  DEMONSTRADA.  DESACOLHIMENTO.
DESPROVIMENTO DO APELO COM A MODIFICAÇÃO,
EX-OFFICIO, PARA AFASTAR O EMPREGO DE ARMA
E REDIMENSIONAR A PENA APLICADA E ALTERAR O
REGIME PRISIONAL.

-  Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo
circunstanciado, na modalidade tentada, quando suficientemente
comprovada a materialidade do delito a partir da convergência
das  provas  produzidas  em  sede  inquisitorial  e  judicial.
Declarações  da  vítima  que  foram  corroboradas  pelas
testemunhas ouvidas, inclusive presencial.

- Para a configuração do delito tipificado no artigo 244-B, caput,
da Lei nº 8.069/1990, que é de natureza formal, é necessário,
apenas, que o agente pratique, juntamente com menor, infração
penal  ou  o  induza  a  praticá-la,  sendo  irrelevante  a  efetiva
demonstração do desvirtuamento do menor.

-  Ex-officio,  e  em  harmonia  com  o  parecer  ministerial,
considerando inidônea a fundamentação exposta para o aumento
da  pena,  deve-se  proceder  ao  seu  redimensionamento  e



modificação do regime prisional nos termos da lei.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos acima identificados. 

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba,  à unanimidade, em DESPROVER O APELO e,  EX-OFFICIO,
proceder ao redimensionamento da pena e modificação do regime prisional, nos
termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Emanuel Nunes
de Andrade, através da qual se insurge contra sentença  (fls. 131/135) proferida pelo
MM  Juiz  Vandemberg  de  Freitas  Rocha,  da  4ª Vara  Criminal  da  Comarca  de
Campina  Grande/PB,  que  julgou  procedente  a  denúncia  ajuizada  pelo  Ministério
Público do Estado da Paraíba, condenando-o pela prática dos crimes de roubo tentado
(art. 157, §2º, inciso II cc art. 14, inciso II, ambos do CP) e corrupção de menores (art.
244-B do ECA) à pena de  04 (quatro) anos,  06 (seis)  meses e 20 (vinte)  dias de
reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 17 (dezessete) dias-multa.

Segundo a denúncia (fls. 02/04):

“Emerge dos autos do inquérito policial em anexo, que no dia 02 de
março de 2016, na Rua Peregrino de Carvalho, no Centro, desta Urbe, o
denunciado fora preso em flagrante delito, por tentar “subtrair, para si, em
conluio  com  o  menor  Carlos  Eduardo  Silva  Costa,  bens  pertencente  à
vítima Joseilton Jerônimo Xavier” e “por corromper, menor de 18 (dezoito)
anos, com ele praticando infração penal”.

Historiam  os  autos,  que  a  vítima  estava  bebendo  na  localidade
supracitada  e  após  um  desentendimento  com  o  garçom,  deixou  o
estabelecimento  comercial,  sendo  poucos  metros  após,  agredida  pelo
denunciado  e  o  menor  Carlos  Eduardo  Silva  Costa,  os  quais  tentaram
subtrair uma certa quantia de dinheiro que se encontrava em seu bolso.

Ato  contínuo,  o  delito  só  não  fora  consumado,  em  razão  da
intervenção  do  policial  militar  Danilo  Nikacio  Araújo  Paulino,  que  se
encontrava próximo ao local e conseguiu deter o denunciado e o menor
infrator.

Em  suas  declarações  o  policial  militar  Danilo  Nikacio  Araújo
Paulino, arguiu que se encontrava no local, quando visualizou o denunciado
e  o  menor  agredindo  a  vítima  e  tentando retirar  alguma coisa  do  bolso
daquela, momento em que procedeu a abordagem dos meliantes e acionou a
guarnição  da  policia  militar  para  prestar  apoio  ao  mesmo,  efetuando  a
prisão do denunciado e apreensão do menor (...).

Inconformado, o réu interpôs apelação criminal (fls. 139) e, em
suas razões recursais (fls. 140/143), pleiteia: I) a desclassificação do crime de roubo
na modalidade tentada para o de lesão corporal leve previsto no art. 129 do CP e
II) a absolvição pelo delito de corrupção de menores por ausência de provas.

Em contrarrazões, o Parquet rebate os argumentos defensivos e
pugna pela manutenção do decisum recorrido (fls. 145/146).

A Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  da  lavra  da  insigne



Procurador de Justiça Francisco Sagres Macedo Vieira, manifestou-se pelo provimento
parcial  do apelo para retificar a pena aplicada ao recorrente pelo crime de roubo, eis
que não houve a incidência da agravante em função da utilização de arma de fogo, mas
pelo concurso de pessoas (fls. 165/172).

É o relatório. 

VOTO:  Exmo.  Des.  MÁRCIO  MURILO  DA  CUNHA
RAMOS (Relator) 

Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos para a sua
admissão.

Da desclassificação do crime de roubo tentado para o delito de lesão corporal

A defesa do réu pretende a desclassificação da tentativa de
roubo para o crime de lesão corporal, ao argumento de que houve, na realidade,
uma briga entre  a vítima e  o réu,  provocada pela suposta vítima,  e  que o ora
recorrente agiu em legítima defesa tentando se livrar das agressões sofridas; insiste
que a tentativa de roubo alegada pela vítima se dissocia de todo o bojo probatório
dos autos, posto que o réu não tentou subtrair nenhum objeto da vítima.

Em que pesem as argumentações da defesa, a materialidade e a
autoria  do  crime  de  roubo,  na  modalidade  tentada,  restaram  suficientemente
comprovadas  nos  autos  a  partir  da  convergência  das  provas  produzidas  em  sede
inquisitorial e judicial.

Infere-se  do  acervo  probatório  que  a  versão  apresentada
pela vítima, Joseilton Jerônimo Xavier,  foi corroborada pelas demais testemunhas
ouvidas em juízo. Vejamos:

“(...)  Que  saiu  do  trabalho  e  foi  almoçar  na  antiga  rodoviária,  centro,
Campina Grande-PB e  começou  umas  doses  de  bebidas  alcoólicas  e  foi
pagar a conta e o garçom não queria receber o dinheiro e por a vitima ser de
João Pessoa; que mostrou o dinheiro, a quantia de R$ 1.000,00 colocou em
cima  da  mesa,  bateu  na  mesa,  porque  o  garçom  não  queria  receber  o
dinheiro; que pagou a força para o garçom e este recebeu sem olhar para o
rosto de Joseilton Xavier;  que saiu do estabelecimento, quando dobrou a
esquina sentiu uma pancada na sua cabeça, o sangue começou a escorrer e a
vítima  correu;  que  o  indivíduo  que  deu  a  pancada  na  cabeça  da  vítima
evadiu-se do local; que apenas dois indivíduos seguiram a vítima até a Rua
Peregrino de Carvalho, onde foi  atacada por dois indivíduos e estes lhe
agrediram, com chutes e socos no rosto e tentavam tirar o dinheiro que
estava em seu bolso; que um dos acusados dizia "derruba o coroa"; que as
agressões só cessaram quando um PM a paisana interveio e conteve os
agressores, solicitou por reforço policial e foram para a delegacia. (vítima
Joseilton Jerônimo Xavier - fls. 07/08).

O policial militar Danilo Nikacio Araújo Paulino,  testemunha
do crime, afirmou na Delegacia (fls. 06), com ratificação em juízo (mídia de fls. 48),



que avistou três indivíduos em luta corporal, só intervindo no momento em que
percebeu que o apelante, juntamente com o menor, tentavam colocar a mão no
bolso da vítima, dando-os voz de prisão:

“...  encontrava-se  no  interior  de  um  estabelecimento  comercial,  quando
visualizou  dois  elementos  agredindo  um  terceiro  (JOSEILTON
JERÔNIMO XAVIER) e tentando tirar algo do bolso do mesmo; Que neste
momento interviu evitando a agressão; Que imobilizou os dois indivíduos  e
pediu  apoio  policial  e  populares  solicitaram a  presença  do  SAMU,  para
prestar socorro a vítima, após o socorro prestado, todos seguiram para a
delegacia competente”.

Quanto à testemunha Ewerton de Souza Neto (mídia de fls. 48)
confirmou que, quando chegou ao cenário dos fatos, o acusado Emanuel Nunes de
Andrade  já havia sido detido e que se recordava das informações prestadas pela
vítima,  afirmando  ter  sofrido  uma tentativa  de  assalto,  que  foi  impedida  pelo
policial.

Outrossim, a versão apresentada pelo réu se mostra isolada nos
autos,  não havendo nenhum elemento que corrobore sua tese.  Logo, não há dúvidas
quanto à materialidade da tentativa do roubo.

Portanto,  da  leitura  dos  depoimentos  colhidos,  conclui-se
que a vítima e as testemunhas são uníssonas em relatar o assalto da forma narrada
na denúncia do Ministério Público, razão pela qual a condenação deve ser mantida, e
os fundamentos supramencionados impedem a desclassificação pretendida.

Do pleito absolutório quanto ao crime de corrupção de menores

Passemos  à  análise  do  crime  de  corrupção  de  menores.  De
acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o crime de corrupção de menores é
consumado quando o agente corrompe ou facilita a corrupção de menor de dezoito anos,
com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la. 

O delito em referência é tipificado no artigo 244-B,  caput, da
Lei nº 8.069/1990, situação esta que restou claramente evidenciada nos autos, in verbis:

Art. 244-B.  Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito)
anos,  com  ele  praticando  infração  penal  ou  induzindo-o  a  praticá-la:
(Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de
2009)

É de se registrar, por necessário, que o crime de corrupção de
menores  possui  natureza  formal,  bastando  a  participação  do  adolescente  na
conduta para que haja a subsunção ao tipo penal, sendo desnecessária a efetiva
demonstração do desvirtuamento do menor ou averiguar quem foi o responsável
por planejar o crime.

Aliás, a Súmula 500 do STJ dispensa prova da efetiva corrupção

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art5


do menor. Por se tratar de delito formal, basta que ele tenha participado do crime de
roubo. Vejamos:

“Súmula 500: a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto
da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do
menor, por se tratar de delito formal”. 

A propósito:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  MAJORADO  PELO  EMPREGO  DE
ARMA E CONCURSO DE PESSOAS (POR DUAS VEZES) E CORRUPÇÃO
DE MENORES.  PRELIMINAR.  EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO
PROVISÓRIA.  MÉRITO.  ABSOLVIÇÃO  OU  DESCLASSIFICAÇÃO  DO
DELITO PARA FURTO.  DECOTE DA MAJORANTE DE EMPREGO DE
ARMA  DE  FOGO.  RECONHECIMENTO  DA  ATENUANTE  DE
MENORIDADE  RELATIVA.  REDUÇÃO  DA  PENA  E  ALTERAÇÃO  DE
REGIME.  RECURSO  PARCIALMENTE  PROVIDO.  1.  A  preliminar  de
expedição de guia provisória para início do cumprimento da pena aplicada
ao acusado, a teor do disposto no art. 105 da Lei nº 7.210/1984, é de ser
acolhida na medida em que já houve, inclusive, o trânsito em julgado da
decisão  condenatória  para  a  acusação,  aspecto  que  evidencia  a
impossibilidade de majoração da pena. 2. Nos crimes contra o patrimônio,
normalmente praticados na clandestinidade, as declarações firmes e conexas
da  vítima,  sintonizadas  com  outras  provas  coligidas  nos  autos,  têm
importante  valor  probatório,  mormente  quando  corroboradas  por
depoimentos  de  policiais  que  ratificam,  em  juízo,  de  forma  coerente  e
concisa, as informações prestadas na fase policial. 3.  Para a configuração
do crime de corrupção de menores, que é de natureza formal, basta que o
maior imputável pratique, juntamente com o menor, infração penal ou o
induza a praticá-la, sendo, pois, desnecessária a efetiva demonstração do
desvirtuamento do menor. 4. (...)”. (TJMG - APCR 1.0079.13.079851-9/001
- Relª Desª Kárin Emmerich – DJ: 11/11/2014) - grifei 

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
E DE ASSOCIAÇÃO. PARCIAL CONDENAÇÃO. DUPLA INSURGÊNCIA.
APELO  DEFENSIVO.  RÉU  D.B.  INTEMPESTIVIDADE.  (…)  APELO
MINISTERIAL.  CORRUPÇÃO  DE  MENORES.  ABSOLVIÇÃO.  PLEITO
CONDENATÓRIO.  PROVIMENTO.  Para  a  configuração  do  delito  de
corrupção de menores, é necessário que o sujeito imputável pratique em
conjunto ou instigue o menor a praticar determinada infração penal, sendo
um delito formal. Precedente do Supremo Tribunal Federal. (...)”. (TJRS -
Apelação Crime Nº 70059760538 – Rel.: Rosane Ramos de Oliveira Michels
– DJ: 26/02/2015)

Destaca-se, como bem pontuou o Procurador de Justiça, em
seu parecer, que Carlos Eduardo Silva Costa possuía 17 (dezessete) anos de idade à
época do fato  (menor de  idade — fls.  09)  e  que sua participação no crime foi
comprovada  pelo  teor  do  depoimento  prestado  por  Danilo  Nikássio  de  Araújo
Pontes. 

Logo,  igualmente  pertinente  a  condenação do recorrente  pela
prática do crime em apreço. Desse modo, constata-se que a sentença condenatória foi
lastreada  nas  provas  dos  autos,  não  merecendo  ser  provida  a  irresignação
defensiva.



Do redimensionamento da pena ex-officio

No que concerne à análise da dosimetria da pena aplicada ao
recorrente,  entendo que o juízo primevo laborou em erro.

Da  leitura  da  sentença, verifica-se  que  o  magistrado  a  quo
atendeu aos comandos do art. 59 e 58 do Código Penal, cominando uma pena-base no
mínimo previsto  em lei  para  ambos  os  tipos  penais,  ou  seja,  04 (quatro)  anos  de
reclusão e 10 (dez) dias-multa, para o roubo qualificado pelo concurso de pessoas,
em sua modalidade tentada, e 01 (um) ano de reclusão, para o crime de corrupção
de menores.

No entanto, destaca-se que, em relação ao crime de roubo
tentado,  na segunda fase da dosimetria,  o  juízo   a  quo    laborou em equívoco ao
aplicar a  causa especial  de aumento de  pena pelo  “  emprego de  arma de  fogo  ”,
quando,  na verdade,  deveria  ter aumentado a pena em função do concurso de
pessoas.

Logo,  de ofício,  e em harmonia com o parecer ministerial,
considerando inidônea a fundamentação exposta para o aumento da pena, deve
haver  a  supressão  da  fração  desse  aumento  pelo  emprego  de  arma  de  fogo.
Outrossim, não há como aplicar a causa de aumento de pena pelo concurso de
pessoas, pois haveria uma supressão de instância.

Passo, assim, a redimensionar a pena aplicada para o delito
de tentativa de roubo: com o decote da causa de aumento de pena na fração de ⅓
na segunda fase, a pena-base fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez)
dias-multa  será  diminuída  em  ⅓ pelo  reconhecimento  da  modalidade  tentada,
conforme a sentença, para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, tornando-a
definitiva.

Em razão do concurso material com o crime de corrupção de
menores, que teve pena fixada em 01 (um) ano de reclusão, fixo a pena definitiva
em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Consequentemente, pela reforma da pena fixada, por não ser
reincidente e pelas circunstâncias favoráveis ao réu, deve o regime prisional de
cumprimento ser modificado para o aberto, nos termos do art. 33, §2º alínea “c”
do CP.

Por final, para a aferição da possibilidade de substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou concessão da suspensão
condicional  da  pena,  o quantum  da  reprimenda  não  pode  ser  utilizado
isoladamente, mas em comunhão com os demais critérios previstos nos arts. 33, 44
e 77, do CP, respectivamente. 

Na  hipótese,  sendo  o  crime  praticado  com  violência,  a
substituição por restritivas não é permitida, bem como não é cabível a suspensão
da execução da pena, haja vista ultrapassar os dois anos previstos na lei.



Ante o exposto, em harmonia com o parecer da Procuradoria de
Justiça,  NEGO PROVIMENTO AO APELO, mantendo a condenação imposta na
sentença a quo e,  EX OFFICIO, procedo ao decote da causa de aumento de pena
pelo emprego de arma de fogo, redimensionando a pena para 03 (três) anos e 08
(oito) meses de reclusão no regime aberto e 13 (treze) dias-multa, inalterados os
demais termos da sentença.

Não  havendo  recurso  especial  ou  extraordinário,
encaminhem-se os autos ao juízo de origem para execução definitiva. Caso haja,
oficie-se ao juízo de execução competente acerca da presente decisão.

É como o voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal, dele participando também
os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Tércio  Chaves  de  Moura  (Juiz
convocado com jurisdição limitada,  para substituir  o  Des.  Márcio Murilo  da Cunha
Ramos), relator, Arnóbio Alves Teodósio, revisor, e Marcos William de Oliveira (Juiz de
Direito convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador).

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo Senhor  Francisco  Sagres
Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 27 de março de 2018.

Tércio Chaves de Moura
Juiz convocado


