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ACÓRDÃO          

APELAÇÃO CRIMINAL Nº  0007862-48.2014.815.2003 –  6ª  Vara  regional  de
Mangabeira
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Thiago Silva Rodrigues
ADVOGADO: André do Egypto (OAB/PB 10.398)
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO
E  CORRUPÇÃO  DE  MENOR.  PLEITO
ABSOLUTÓRIO.  INCONSISTÊNCIA.  PROVAS
ROBUSTAS.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  APLICAÇÃO  DA  SÚMULA
500  DO  STJ.  RESPONSABILIDADE
INAFASTÁVEL.  DOSIMETRIA.  EXISTÊNCIA
DE  CIRCUNSTÂNCIA  ATENUANTE  NÃO
RECONHECIDA  PELO  JUÍZO  A  QUO.
MENORIDADE  RELATIVA.  MENOR  DE  21
ANOS DE IDADE NA DATA DOS FATOS. ART.
65,  I,  DO  CP.  REDUÇÃO  DAS  PENAS.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

1.  As  provas  da  materialidade  e  da  autoria  dos
ilícitos emergem de forma límpida e categórica do
conjunto probatório, não havendo amparo legal para
sua absolvição.

2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça,  firmado  através  da  Súmula  nº  500:  “A
configuração  do  crime  do  art.  244-B  do  ECA
independe da prova da efetiva corrupção do menor,
por se tratar de delito formal”.

3. Sendo o réu menor de 21 (vinte e um) anos na
data dos fatos, imperiosa a atenuação da pena, nos
termos do art. 65, I, do Código Penal.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  apelação
criminal, acima identificados, 

ACORDA a egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  dar  provimento  parcial  ao  recurso
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apelatório interposto por Thiago Silva Rodrigues, para reduzir a pena para  6 (seis)
anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa , nos
termos do voto do Relator. Expeça-se mandado de prisão, após o decurso do prazo de
Embargos de Declaração, sem manifestação.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso apelatório interposto, à fl. 91, por  Thiago
Silva Rodrigues em face de sentença condenatória proferida pelo Juízo da 6ª Vara
Regional  de  Mangabeira,  que  julgou  procedente a  denúncia  de  fls.  02/04,
condenando-o pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do CP)
e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), em concurso formal (Art. 70 do CP),
aplicando-lhe as penas da seguinte maneira (Sentença de fls. 86/90-v):

- Pelo crime de roubo majorado fora fixada uma pena definitiva
de 06 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, esta, à razão de 1/20 (um
vigésimo) do salário mínimo, totalizando 02 (dois) salários mínimos vigentes à época
dos fatos.

-  Pelo crime de  corrupção de menores fora fixada uma pena
definitiva de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

- Considerando o concurso formal de crimes, nos termos do art.
70 do CP, o Magistrado de base aplicou apenas a pena do crime de roubo majorado,
aumentada  de  1/6  (um  sexto),  fixando  a  pena  definitiva  de  07  (sete)  anos  de
reclusão, a ser cumprida em regime inicial  semiaberto, além da pena de multa no
montante  de  40  (quarenta)  dias-multa,  esta,  à  razão  de  1/20  (um vigésimo)  do
salário mínimo, totalizando 02 (dois) salários mínimos vigentes à época dos fatos.

Em suas razões (fls. 92/93), o apelante alega que não praticou o
delito em apreço, ressaltando que as testemunhas confirmaram sua boa índole, tendo
sido condenado sem a observância de quaisquer fatos que possam atenuar a sua pena.
Frisa ainda que não há qualquer crime que tenha cometido, não fez uso de nenhuma
arma,  não  podendo  ser  imputado  a  figura  de  roubo  majorado,  requerendo  sua
absolvição.

Ofertadas as contrarrazões (fls.  101/104),  através das quais  o
representante do Ministério Público requer seja negado provimento ao apelo.

Já nesta Instância, seguiram os autos à douta Procuradoria de
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Justiça que, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Francisco Sagres Macedo
Vieira, opinou pelo provimento parcial do recurso (fls. 122/134).

É o relatório.

VOTO

MÉRITO

1. PLEITO ABSOLUTÓRIO

A  pretensão  recursal  consubstancia-se  na  contrariedade  à
sentença condenatória  proferida  pelo Magistrado singular,  pugnando,  inicialmente,
por sua absolvição, sob a alegação de que não praticou qualquer delito.

Pois  bem.  De  início  vale  destacar  que  a  materialidade  e  a
autoria  atribuídas  ao  ora  apelante  são  incontestes,  visto  que  imbuídas  de
verossimilitudes  que  conduzem à  inexorável  conclusão  de  ser  o  responsável  pela
prática do crime de roubo majorado e corrupção de menor, nos termos que lhe foram
imputados.

Consoante  ficou  evidenciado  no  caderno  processual,  em
especial,  nos depoimentos das testemunhas,  bem como nas declarações da vítima,
ouvidas  em  Juízo  (mídia/DVD  –  fl.  68),  bem  como  no  Auto  de  Apreensão  e
Apresentação (fl. 10), vê-se que restou comprovado que o acusado participou da ação
delitiva em comento, razão pela qual revela-se inconsistente o pleito absolutório.

Destarte, o contexto probatório revelou que o apelante, de fato,
estava  em  uma  moto  Traxx,  na  companhia  do  menor  infrator  conhecido  por
“Dentinho”, no momento da abordagem à vítima José Jeferson, de que foi subtraído,
mediante grave ameaça, um celular da marca LG, fato ocorrido no dia 31 de agosto de
2014, no bairro do Geisel, nesta Capital.

Vale  ressaltar  que  o crime previsto no art.  244-B do ECA é
meramente formal, independendo de prova da efetiva corrupção do menor, restando,
pois, configurado o enquadramento do réu tanto no delito de roubo como no crime de
corrupção de menor.

A propósito, nos termos da Súmula 500 do STJ:
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“A configuração  do  crime  do  art.  244-B  do  ECA
independe da prova da efetiva corrupção do menor,
por se tratar de delito formal.”

Assim sendo, restam inconsistentes os argumentos apresentados
no presente recurso apelatório no que tange ao pleito absolutório.

2. DOSIMETRIA

Malgrado  não  tenha  sido  objeto  da  irresignação  recursal,
entendo ser necessário proceder a uma análise da dosimetria empregada pelo Juízo a
quo,  porquanto  verifica-se  a  ocorrência  de  erros  no  desenvolvimento  da  pena,
conforme destacou a Procuradoria de Justiça em seu Parecer de fls. 122/134.

Pois  bem.  Analisando  a  dosimetria  penal,  percebe-se  que  o
Magistrado de base não reconheceu, na 2ª etapa dosimétrica, a circunstância atenuante
da menoridade relativa.

Vale destacar, contudo, que o apelante, à época do fato delitivo,
ocorrido em 31.08.2014, tinha menos de 21 anos de idade, haja vista ter nascido em
21.02.1996,  conforme atesta  a  cópia  do documento  acostado à  fl.  21,  sendo,  pois,
necessário proceder a uma revisão da pena imposta. Assim sendo: 

- Para o crime de roubo majorado: mantenho a pena-base em 05
(cinco) anos de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.  Na  2ª etapa, mantenho a
redução da pena, operada pelo Juízo a quo, em razão do reconhecimento da atenuante
da confissão espontânea,  em 06 (seis) meses de reclusão e 5 (cinco) dias-multa,  e
reconheço a atenuante da menoridade relativa, reduzindo a pena em mais 06 (seis)
meses de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, passando a pena para 04 (quatro) anos de
reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa. Na 3ª etapa da dosimetria, aumento a pena em
1/3  (um terço)  em razão do concurso  de  pessoas,  passando a  reprimenda  para  05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, esta, à
razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

- Para o crime de corrupção de menor: mantenho a pena-base em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. Na 2ª etapa, mantenho a redução da pena,
operada pelo Juízo a quo em 03 (três) meses de reclusão, em razão do reconhecimento
da atenuante da confissão espontânea, e reconheço a atenuante da menoridade relativa,
reduzindo a pena em mais 03 (três) meses de reclusão, passando a pena para 01 (um)
ano de reclusão. Na  3ª etapa da dosimetria, não havendo causas de aumento ou de
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diminuição de pena a serem consideradas, torno-a definitiva, para este crime, em 01
(um) ano de reclusão.

- Considerando o concurso formal de crimes, nos termos do art.
70 do CP, aplico a pena do crime de roubo majorado, aumentada de 1/6 (um sexto),
fixando a pena definitiva em  06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, além da pena de multa no montante fixada em 33 (trinta e três) dias-multa,
esta, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Para cumprimento da pena corporal, mantenho o regime inicial
semia-berto, com fundamento no art. 33, §2º, alínea “b” do Código Penal.

 
Ante  todo  o  exposto,  em  harmonia  com  o  Parecer  da

Procuradoria de |Justiça, dou provimento parcial ao recurso apelatório interposto por
Thiago Silva Rodrigues, para reduzir a pena para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20
(vinte) dias de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa.

É o meu voto.

Presidi ao julgamento, com voto, dele também participando,
além de mim, Relator, o Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, Revisor e o
Dr. Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado para substituir o Desembargador
Arnóbio Alves Teodósio).

Presente à Sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Amadeus
Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho”
da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos
8 (oito) dias do mês de maio do ano de 2018.

João Pessoa, 9 de maio de 2018

Des. Carlos Martins Beltrão Filho 
- Relator -
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