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ACÓRDÃO
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APELAÇÃO  CRIMINAL.  FURTO  DUPLAMENTE
QUALIFICADO COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
E MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES (ART. 155, § 4º,
INCISOS I  E IV,  DO CP) E CORRUPÇÃO DE MENOR
(ART.  244-B  DO  ECA). SENTENÇA CONDENATÓRIA.
IRRESIGNAÇÃO  DO  RÉU.  1.  PEDIDO  DE
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  O  CRIME  DE  FURTO
SIMPLES. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO
QUE  INDICA  A  PARTICIPAÇÃO  DOS  DEMAIS
CORRÉUS.  POSSIBILIDADE  DE  EXCLUSÃO  DA
AGRAVANTE  DE  ROMPIMENTO  DE  OBSTÁCULO.
AUSÊNCIA DE  PERÍCIA NOS  AUTOS.  2.  PEDIDO  DE
ABSOLVIÇÃO  PARA O  CRIME  DE  CORRUPÇÃO  DE
MENOR.  INSUBSISTÊNCIA.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. 3.
POSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DA
PENA QUANDO DA APLICAÇÃO DO CONCURSO DE
CRIMES.  EFEITO  EXTENSIVO  DO  RECURSO  AO
CORRÉU.  PROVIMENTO  PARCIAL,  PORÉM,  COM
PENA  REANALISADA  DE  OFÍCIO  E  COM  EFEITO
EXTENSIVO AO CORRÉU.

- “(...) 1. Para incidir a qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I,
do Código Penal,  faz-se indispensável a realização de perícia.
Apenas  é  possível  a  substituição do laudo pericial  por  outros
meios de prova caso o delito não deixe vestígios, estes hajam
desaparecido ou, ainda, as circunstâncias do crime não permitam
a confecção do laudo. (...)” (STJ – AgRg no REsp 1458354/MG,
Rel.  Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
julgado em 26/08/2014, DJe 09/09/2014).

– Inviável a absolvição do réu no delito de corrupção de menor
quando, diante do conjunto probatório, verifica-se indubitável a
infração ao art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, restando claro, pelos



elementos apurados, que o menor adolescente, na companhia do
recorrente,  participou,  efetivamente,  dos  fatos  delituosos
expendidos na denúncia.

- O crime de corrupção de menores, em razão de sua própria
natureza,  não  pode  ser  praticado  como  crime-meio  para  o
cometimento  do  delito  de  furto  (pretenso  crime-fim),  sendo
ambos, na verdade, executados de maneira simultânea mediante
uma única ação, configurando, portanto,  hipótese de concurso
formal  (art.  70,  do  CP).  Assim,  constatado  o  equívoco  da
sentença que calculou as penas utilizando o critério do concurso
material previsto no art. 69, do CP, impõe-se a readequação da
dosimetria da pena, de ofício, estendendo, ainda, os efeitos dessa
readequação ao corréu, nos molde do art. 580 do CPP.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a  Câmara  Criminal  do  Egrégio  Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento parcial ao apelo,
para readequar a pena para 02 anos e 04 meses de reclusão, com efeitos extensivos
ao corréu, não apelante, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal  interposta  por  Jeferson  Luan
Tavares Feliciano, em face da sentença de fls. 132/140, proferida pelo Juiz de Direito
José Jackson Guimarães, que condenou o réu nas sanções previstas no art. 155, § 4º,
incisos I e IV, do Código Penal e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente,
aplicando-lhe uma pena total de 03 (três) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-
multa a ser cumprido em regime semiaberto, denegando, ainda, o direito de apelar
em liberdade.

Nas  razões  de  fls.  144/148,  o  recorrente  suplica  que  sejam
desconsideradas as qualificadoras previstas nos incisos I, II e IV do § 4º, do art. 155, do
CP, sob o argumento de que não existem provas nos autos de que o furto foi cometido
com o concurso de duas ou mais pessoas, que não foi demonstrada a participação do
servidor José Fortunato Ferreira, nem consta nos autos a indispensável perícia atestando
o rompimento ou destruição do obstáculo.  Quanto ao crime de corrupção de menor,
requer a sua absolvição, alegando, também, que não há provas da efetiva participação
do menor.

Em  contrarrazões,  o  representante  ministerial  primevo  opina
pelo desprovimento do apelo (fls. 149/157).

Instada  a  se  manifestar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em
parecer  subscrito  pelo  Procurador,  Dr.  Àlvaro  Gadelha  Campos,  opinou  pelo
desprovimento  do  recurso  por  entender  que  as  provas  produzidas  são  mais  do  que
suficientes para condenar o recorrente (fls. 162/167).

É o relatório.
VOTO: 



Conheço o recurso apelatório, eis que presentes os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos para a sua admissibilidade.

Não  foram  arguidas  preliminares  ou  nulidades  e,  não
vislumbrando nos autos qualquer irregularidade que deva ser declarada de ofício, passo
ao exame do mérito recursal.

Em suma, consta na denúncia que no dia 20 de setembro de
2016, por volta das 23:00 horas,  na rua Rui Barbosa, s/n,  na cidade de Alagoa
Grande/PB,  os  acusados  Jeferson  Luan  e  Geovani  Gonçalves  da  Silva
corromperam  o  menor  J.  O.  M.  a  praticar  infrações  penais  e,  valendo-se  de
informações  privilegiadas  repassadas  pelo  professor  José  Fortunato  Ferreira,
adentraram  na  Escola  Estadual  Osvaldo  Trigueiro  de  Albuquerque  Melo  e
subtraíram 24 computadores da marca HP, uma impressora, um roteador, uma
roçadeira e gasolina e um botijão de gás.

DO  PEDIDO  DE  DESCLASSIFICAÇÃO  DO  FURTO  DUPLAMENTE
QUALIFICADO PARA O FURTO SIMPLES:

O apelante,  apesar de reconhecer a prática do delito de furto,
alega que não existem provas de que o crime foi cometido em concurso de pessoas e
com o rompimento de obstáculo, pois afirma que, além de ter praticado o crime sozinho
sem a participação de qualquer outra pessoa, não foi realizada perícia que constatasse o
rompimento de obstáculo.

No que tange à qualificadora do concurso de pessoas, apesar
do réu assumir  que praticou o delito  sozinho,  as versões  apresentadas  pelos  demais
coautores  do  delito,  afirmam  categoricamente  que  também  praticaram  o  crime.
Vejamos:

GEOVANI  GONÇALVES  DA  SILVA  declarou  perante  a
autoridade judicial (mídia de fl. 109):

“(...)  Que são verdadeiras  as  acusações  feitas  pelo Ministério
Público. Que cometeu o delito de furto na companhia do menor
e de Luan; Que enquanto os demais acusados (Luan e o menor)
foram tirar  os  objetos  da escola o interrogado foi  na fazenda
pegar a burra com a carroça; Que foi o próprio interrogado que
serrou o cadeado do portão de entrada da escola; Que a porta da
cozinha da escola também tinha cadeado e ele também serrou
(...)”

Em seu interrogatório à autoridade policial (fl. 37), disse que:

“(...)  Que,  encontrava  no  Sítio  da  Chatuba,  na  companhia  de
JÉFERSON  OLIVEIRA  MACENA,  vulgo  “NINO”,  o  qual
ainda é adolescente, bem como a pessoa de JEFERSON LUAN
TAVARES FELICIANO, conhecido por “LUAN”; (...)  Que, o
interrogado  confessa  que  também  serrou  os  cadeados,  na
companhia de “NINO” e de “LUAN”; QUE, depois que teve
acesso aos quartos, perceberam que tratavam de muitos objetos



e  a  carroça  para  transportar  os  objetos,  tais  como  CPUs  e
MONITORES, embalados, além de um motor serra, um botijão
de  gá,  peitos  de  frango;  Que  o  interrogado  foi  até  a  sua
residência  e  pegou  a  charrete,  justamente  com  ‘LUAN”  e
“NINO”;  QUE,  transportou  os  objetos  até  próximo  a  sua
residência,  quando  num  matagal  e  num  local  ermo,  acabou
escondendo todos os objetos; (...)”

O policial  militar  WAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
afirmou o seguinte na esfera policial (fl. 08):

“QUE  iniciadas  as  diligências,  foi  obtido  imagens  das
proximidades do local por onde os indivíduos passaram, o quais
exibiram  algumas  pessoas  passando  na  carroça  com  tração
animal  (cavalo);  QUE  determinado  registro  deu  base  a
investigação que através de informes levou a nomes de pessoas
que circulam no local em determinada hora, chegando ao nome
de LUAN (JEFERSON LUAN TAVARES FELICIANO),  (...)
QUE ainda no local da ocorrência JEFERSON LUAN confessou
a  autoria  do  delito,  tendo  inclusive  apontando  onde estaria  a
roçadeira a gasolina, além dos dois parceiros que participaram
diretamente do crime, (....)”

Assim,  considerando  tais  declarações,  entendo  estar
comprovada a participação dos outros dois denunciados (Geovani Gonçalves da
Silva  e  o  menor  adolescente  J.  O.  M.),  de  forma  que  não  há  como  afastar  a
qualificadora de concurso de pessoas prevista no art. 155, § 4º, inciso IV do CP.

Por  outro  lado,  no  que  pese  à  ausência  de  comprovação  do
rompimento de obstáculo, possui razão o ora recorrente.

É  que,  analisando  detalhadamente  os  autos,  verifico  que,  de
fato, não existe qualquer laudo de exame de corpo delito do objeto rompido, o que
impossibilita, via de consequência, o reconhecimento da qualificadora em comento.

Ora, tratando-se de fato que deixa vestígios, incide a regra do
art.  158  do  Código  de  Processo  Penal,  segundo  a  qual  “quando  a  infração  deixar
vestígio será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo
supri-lo a confissão do acusado”. Logo, embora haja, na sentença vergastada, referência
ao  rompimento  dos  cadeados  que  trancavam  as  portas  da  escola,  -  não  restando,
portanto, dúvidas de que haviam vestígios que ensejava a realização do laudo pericial no
local  -  tal  fato  não  restou  comprovado  como  devia,  o  que  impõe  a  exclusão  da
qualificadora do rompimento do obstáculo. É como tem decidido esta corte:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CERCEAMENTO DE DEFESA, ALEGAÇÃO
DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA PARTICIPAR
DA AUDIÊNCIA E  INEXISTÊNCIA DE  PERÍCIA EM  RELAÇÃO  AO
ROMPIMENTO  DE  OBSTÁCULO.  INTIMAÇÃO  PUBLICADA  EM
DIÁRIO  OFICIAL.  NÃO  COMPARECIMENTO  DO  ADVOGADO
INDICADO  NA  PROCURAÇÃO.  AUSÊNCIA  SUPRIDA.  POR
DEFENSOR  PÚBLICO  INDICADO  PELA  DEFESA.  REJEIÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE  EXAME  PERICIAL PARA COMPROVAÇÃO  DA
QUALIFICADORA DO  ROMPIMENTO  DE  OBSTÁCULO  NO  CRIME
DE FURTO. ACOLHIMENTO. A jurisprudência do STJ é firme no sentido



de  que  a  intimação  dos  advogados  constituídos  é  realizada  por  meio  de
publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da Comarca,
nos termos do art. 370, § 1º, do CPP.  Cuidando-se de infração que deixa
vestígios, impõe-se a realização do exame pericial para a comprovação da
qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, nos termos
do art. 158, do Código de Processo Penal, não podendo supri-lo a prova
testemunhal  ou  mesmo  a  confissão  do  acusado,  salvo  quando
demonstrada  a  impossibilidade  de  realização  da  perícia  ou  o
desaparecimento  dos  vestígios. CRIME  CONTRA  O  PATRIMÔNIO.
FURTO  QUALIFICADO.  ROMPIMENTO  DE  OBSTÁCULO  E
CONCURSO  DE  AGENTES.  CONDENAÇÃO  NOS  TERMOS  DOS
ARTIGOS  155,  §4º,  II  e  IV,  CP.  IRRESIGNAÇÃO.  PLEITO  PELA
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA FURTO  SIMPLES  E  CONCESSÃO  DO
BENEFÍCIO  DO  LIVRAMENTO  CONDICIONAL.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE INDUVIDOSAS.”
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00001904020088150211,
Câmara  Especializada  Criminal,  Relator  DES  CARLOS  MARTINS
BELTRAO FILHO , j. em 12-04-2016) - grifo nosso

Sobre o assunto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL  E  PROCESSUAL  HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE
RECURSO.  VIA  INADEQUADA.  FURTO.  ROMPIMENTO  DE
OBSTÁCULO.  PERITOS.  INDISPENSABILIDADE  DE  CURSO
SUPERIOR.  NULIDADE  DO  LAUDO.  AFASTAMENTO  DA
QUALIFICADORA.  ILEGALIDADE  MANIFESTA.  (…)  2.  A
jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto à necessidade de
realização de exame pericial para o reconhecimento da qualificadora do
rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, § 4°, I, do Código Penal,
sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente
quando a infração não deixar vestígio,  ou se o corpo de delito houver
desaparecido.  Ressalva  do  entendimento  pessoal  do  relator.  3.  A prova
pericial deve se revestir das formalidades previstas no art. 159, caput e § 1º,
do Código de Processo Penal, que determina a realização do laudo técnico
por perito oficial, ou, na sua ausência, por duas pessoas idôneas e portadoras
de  diploma  de  curso  superior.  4.  No  caso,  sendo  a  perícia  realizada  por
pessoas  cuja  capacitação  acadêmica  se  desconhece,  forçoso  reconhecer  a
nulidade do laudo de constatação de rompimento de obstáculo, impondo-se,
por conseguinte, a exclusão do acréscimo da referida majorante. 5. Habeas
corpus  não  conhecido.  Ordem  concedida,  de  ofício,  para,  afastada  a
incidência da qualificadora do art. 155, § 4º, I, do CP, determinar o retorno
dos autos ao Tribunal de origem a fim de redimensionar a pena do paciente.”
(STJ  –  HC  302.902/RS,  Rel.  Ministro  GURGEL DE  FARIA,  QUINTA
TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 17/12/2014) - grifo nosso

E ainda:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FURTO
QUALIFICADO. DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À
SUBTRAÇÃO DA COISA.  CRIME QUE DEIXA VESTÍGIO.  PERÍCIA.
IMPRESCINDIBILIDADE.  AFASTAMENTO  DA QUALIFICADORA.  1.
Para incidir a qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal,
faz-se  indispensável  a  realização  de  perícia.  Apenas  é  possível  a
substituição do laudo pericial por outros meios de prova caso o delito não
deixe vestígios, estes hajam desparecido ou, ainda, as circunstâncias do
crime não permitam a confecção do laudo. 2. No caso, a Corte de origem
não  fez  referência  a  nenhuma  dessas  razões,  limitando-se  a  afirmar  ser
prescindível a realização de perícia, sendo possível que a prova testemunhal
supra a ausência da prova técnica. 3. Agravo regimental improvido.” (STJ –
AgRg no REsp 1458354/MG, Rel.  Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 09/09/2014). grifo nosso.



Entende-se, portanto, que, em regra, é necessária a realização de
perícia no local do fato para ensejar a qualificadora da destruição ou rompimento de
obstáculo,  quando  houver  vestígios  e  as  circunstâncias  do  crime  possibilitarem  a
confecção  do  laudo.  Assim,  não  havendo  prova  de  que  o  furto  em  epígrafe  foi
cometido mediante destruição ou rompimento de obstáculo, impõe-se a reforma da
sentença nesse ponto, para desconsiderar a qualificadora prevista no inciso I, do §
4º, do art. 155, do CP, estendendo os efeitos ao corréu que não se insurgiu contra a
condenação, uma vez que o magistrado primevo considerou os mesmos critérios
para incidir a referida qualificadora.

Todavia, deixo de redimensionar a pena em relação ao crime
de  furto,  uma vez  que  os  réus  foram  condenados  à  pena  mínima prevista  no
ordenamento legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO
DE MENOR (ART. 244-B, DO ECA):

Em  suma,  o  apelante  alega  que  não  há  provas  da  efetiva
participação do menor e, por isso, requer a sua absolvição.

Eis o teor da redação do artigo 244-B do Estatuto da Criança e
do Adolescente:

“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: 
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.”

Pois bem, a  materialidade  delitiva e a  autoria  estão patentes
nestes autos, de modo que restam demonstradas a partir da  certidão de nascimento
acostada à fl. 31, atestando, portanto, a menoridade do infrator, bem como através do
Termo de Declaração de fl. 34, onde o adolescente afirmou que:

“QUE no dia 20/09/14 por volta das 21:00H estava passeando
na “Chatuba” quando encontrou “LUAN”; QUE após o encontro
foram comprar  cachaça no Depósito  de Bebida “Do Vicente”
localizado  na  chatuba;  QUE  após  comprarem  a  bebida  se
deslocaram  até  a  calçadinha  da  Lagoa  do  Paó,  no  percurso
encontraram  a  pessoa  de  “TATA”,  e  convidaram  para  beber
também; QUE em determinado momento da bebedeira “LUAN”
tocou no assunto de furtar alguma coisa para arrecadar dinheiro;
QUE  o  declarante  falou  que  conhecia  um  colégio  e
possivelmente não teria vigia; QUE a partir deste momento os
três  se  dirigiram  a  pé  para  Escola  Est.  Normal  Oswaldo
Trigueiro, era por volta das 23:00H; QUE chegando ao colégio
iniciaram a busca por objetos, ao perceberem que havia algumas
caixas na Sala de informática e constataram que a mesma estava
fechada por cadeados; QUE “LUAN” Falou que precisava de
uma  serra;  QUE  o  “TATA”  disse  que  possuía  uma  em  sua
residência,  Os três  se  deslocaram até  a  residência  do mesmo
onde pegaram uma serra-de-cano e retornaram a Escola. Afirma



que todos ajudaram a serrar os cadeados da sala de informática;
QUE perceberam que na sala tinha muitas caixas contendo kit
de  computadores  completo  (CPU,  monitor  e  teclado),
começaram a transferir para o terreno do centro de Treinamento,
que fica ao lado, também serraram os cadeados da cozinha onde
retiraram um botijão  de  gás  13kg,  3  peitos  de  frango  e  um
pedaço  de  carne  de  porco,  também  levaram  uma  roçadeira
automática. Ao terminarem a transferência o “TATA” falou para
pegar uma carroça em sua residência para levar os objetos; Se
deslocaram até  a  residência  d  o “TATA”onde trouxeram uma
carroça puxada por um cavalo; QUE colocaram os objetos na
carroça  e  retornaram  à  residência  do  “TATA”,  chegando  na
residência descarregaram o material e colocaram num matagal
próximo; (...)” - sic

Assim, resta indubitável que a conduta dos réus se enquadram
nos moldes do art.  244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo, portanto,
impossível a absolvição destes, uma vez que o crime de furto ocorreu na companhia de
um menor  de  idade.  Dessa  forma,  inviável  o  acolhimento  de  tal  alegação  para
decretar a absolvição do apelante.

DA READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DO VALOR APLICADO NO CONCURSO
DE CRIMES:

Conforme se depreende da sentença de fls. 132/140, as penas em
relação a ambos os delitos e para ambos os réus, foram analisadas corretamente com
observância aos arts. 59 e 68 do Código Penal. Entretanto, verifico que o magistrado
falhou ao aplicar o concurso material de crimes, somando-se as penas, quando, na
verdade, o caso dos autos trata-se de concurso formal de crimes, ora previsto pelo
art. 70 do Código Penal, que assim diz:

“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.” - destaque nosso.

Observe que, apesar dessa questão não ter sido suscitada pelo
apelante, tal questão é passível de conhecimento “ex-offício”, dado o efeito translativo
da apelação. Sobre a matéria, cite-se a lição de Nelson Nery Júnior:

“Efeito translativo. Dá-se o efeito translativo quando o sistema
autoriza o tribunal  a  julgar  fora do que consta  nas  razões  ou
contra-razões do recurso, ocasião em que não se pode falar em
julgamento ultra, extra, ou infra petita. Isto ocorre normalmente
com as questões de ordem pública que devem ser conhecidas de
ofício pelo juiz e a cujo respeito não se opera a preclusão” (v.g,
CPC 267, § 3º., 301 §4º).



Neste sentido, temos o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL –  ROUBO CIRCUNSTANCIADO – ARTIGO
157,  §  2º,I,  II E  III,  C/C  ARTIGO  14,  II,  AMBOS  DO  CÓDIGO
PENAL –  REANÁLISE  EX  OFFICIO  DAS  CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS – ARTIGO  59 DO  CÓDIGO PENAL –  DESCONEXÃO
ENTRE  REALIDADE  FÁTICA  E  SENTENÇA  DE  MÉRITO  –
APLICAÇÃO  DO  ARTIGO  14,  II,  DO  CÓDIGO  PENAL NA
DOSIMETRIA DA PENA –  FIXAÇÃO  DO  REGIME  ABERTO  PARA
INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA – ARTIGO 33, § 2º, ‘C’
–– RECURSO PROVIDO.
Quando da análise das circunstâncias  judiciais (artigo  59 do  Código
Penal) consideradas na sentença para fixação da pena base, destoarem
da realidade do apelante deve-se, de ofício ser readequada. Aplica-se a
causa diminutiva de pena pela tentativa, quando reconhecida na sentença. Em
atenção ao artigo  33,  § 2º, ‘c’, do  Código Penal, fixa-se para início de
cumprimento da reprimenda o regime aberto, em razão da pena definitiva ter
sido estabelecida em 04 (quatro) anos de reclusão.” (TJ/MT - Ap 63768/2011,
DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado
em 13/03/2012, Publicado no DJE 05/06/2012).

Ademais, configurada a natureza objetiva da decisão, estendo os
efeitos da reforma da sentença para o corréu Geovani Gonçalves da Silva, nos moldes
do art. 580 do CPP, que assim dispõe:

“Art. 580.  No caso de concurso de agentes (Código Penal, art.
25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado
em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal,
aproveitará aos outros.”

Assim,  considerando que  os  réus,  através  de  um único  ato,
praticaram dois crimes (furto qualificado pelo concurso de pessoas e corrupção de
menor), passo a rever as penas dos réus da seguinte forma:

1. Para o réu JEFERSON LUAN TAVARES FELICIANO:

Aplico a pena mais alta, ou seja, de 02 (dois) anos de reclusão e
50 (cinquenta) dias-multa, aumentada de ⅙ (um sexto), totalizando uma pena final de 02
(dois)  anos e  04 (quatro)  meses  de reclusão e  58 (cinquenta e  oito)  dias-multa,
mantendo o regime semiaberto em virtude das circunstâncias desfavoráveis do réu
(art. 33, § 3º, do CP), o que impede que o réu faça jus ao benefício do art. 44 do
Código Penal.

2. Para o réu GEOVANI GONÇALVES DA SILVA:

Aplico a pena mais alta, ou seja, de 02 (dois) anos de reclusão e
10 (dez)  dias-multa,  aumentada de ⅙ (um sexto),  totalizando uma pena final  de  02
(dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Em seguida, mantenho o regime aberto (art. 33, § 2º, “c”, do
CP), bem como o benefício do art. 44 do Código Penal, cuja sentença converteu a
pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito na modalidade de
prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, por um período igual

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10619340/artigo-157-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
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10636434/par%C3%A1grafo-2-artigo-33-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10636569/artigo-33-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
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10633383/artigo-59-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10636434/par%C3%A1grafo-2-artigo-33-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10636569/artigo-33-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
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10638075/inciso-ii-do-artigo-14-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10638135/artigo-14-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
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10633383/artigo-59-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
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10638075/inciso-ii-do-artigo-14-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10638135/artigo-14-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10619133/inciso-iii-do-par%C3%A1grafo-2-do-artigo-157-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10619168/inciso-ii-do-par%C3%A1grafo-2-do-artigo-157-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10619207/inciso-i-do-par%C3%A1grafo-2-do-artigo-157-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10619245/par%C3%A1grafo-2-artigo-157-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940


ao da restritiva de liberdade, em entidade a ser designada pelo juízo da execução
penal.

Isto  posto,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL AO  APELO
para desconsiderar a qualificadora do rompimento de obstáculo em relação ao
crime de furto. Em seguida, concedo, de ofício, a readequação da pena, por considerar
adequado o cálculo do concurso formal de crimes, estendendo-se os efeitos do presente
acórdão ao corréu Geovani Gonçalves da Silva, de forma que reduzo as penas e as fixo
da seguinte forma:

• Para o recorrente Jeferson Luan Tavares Feliciano, reduzo para 02 anos e 04
meses de reclusão e 58 dias-multa, mantendo o  regime semiaberto em virtude
das circunstâncias desfavoráveis do réu (art. 33, § 3º, do CP).

• Para o corréu Geovani Gonçalves da Silva, reduzo para 02 anos e 04 meses de
reclusão e 11 dias-multa, mantendo o regime aberto, bem como o benefício do
art. 44 do Código Penal, cuja sentença converteu a pena privativa de liberdade
por uma pena restritiva  de  direito  na modalidade de prestação de serviços  à
comunidade ou a entidades públicas, por um período igual ao da restritiva de
liberdade, em entidade a ser designada pelo juízo da execução penal.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Márcio Murilo da Cunha Ramos, decano no exercício da Presidência da Câmara
Criminal  e  relator, dele participando  também os Excelentíssimos Senhores
Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio (com jurisdição limitada), revisor, e Marcos
William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado  até  o  preenchimento  da  vaga  de
Desembargador, vogal). Ausentes justificadamente os Desembargadores João Benedito
da Silva e Carlos Martins Beltrão Filho.

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

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, 29 de maio de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


