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APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO
(ART. 157, §2º, INCISOS I E II CP) E CORRUPÇÃO DE
MENORES. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.
1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
DEVIDAMENTE COMPROVADOS. 2. INOBSERVÂNCIA
DAS FORMALIDADES DO INCISO II, DO ARTIGO 226,
DO  CP.  RECOMENDAÇÃO  LEGAL.  PREJUÍZO  NÃO
EVIDENCIADO.  3.  PLEITO  DE  REFORMA DA PENA
FIXADA  NA  TERCEIRA  FASE  PARA  O  CRIME  DE
ROUBO. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO MÁXIMA FIXADA
COMO CAUSA DE AUMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO  CONCRETA.  PROVIMENTO
PARCIAL DO RECURSO.

-  Fica inviável a absolvição do réu quando a materialidade e a
autoria  restarem  amplamente  evidenciadas  no  caderno
processual.

- “A jurisprudência desta Corte Superior entende que a inobservância
das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não
enseja  nulidade,  por  não  se  tratar  de  exigência,  mas  apenas
recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da
prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de
prova" (HC n. 278.542/SP, Sexta Turma, Rel. Min.Rogerio Schietti Cruz,
DJe de 18/8/2015).

- A fração de causa especial de aumento de pena não pode ser
aplicada  no  máximo  pelo  simples  emprego  de  arma  de  fogo
exigindo-se do julgador, em tais casos, fundamentação concreta.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal



de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  DAR  PROVIMENTO
PARCIAL AO  RECURSO,  para  reduzir  a  pena  para  06  anos  e  04  meses  de
reclusão, nos termos do voto do relator, em harmonia com o parecer. 

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal  interposta  à  fl.  114  por  Adão
Rozendo da Silva em face da sentença de fls. 103/110-v, a qual condenou o réu nas
sanções previstas no art. 157, § 2º, incisos I e II do CP e art. 244-B da Lei 8.069/90 c/c
art. 69 do Código Penal, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade num total de 07
(sete) anos de reclusão a ser cumprido em regime semi-aberto e 15 (quinze) dias-multa à
razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em  suas  razões  de  fls.  120/138,  o  recorrente  pleiteia  a  sua
absolvição  em  ambos  os  delitos.  Subsidiariamente,  requer  a  diminuição  da  pena
aplicada,  uma  vez  que  foi  majorada  na  fração  ½  sem  fundamentar  quais  as
considerações que atribuíram o julgador a determinar tal valor, contrariando, assim, a
súmula 443 do STJ..

Em contrarrazões de fls. 139/142, o  parquet  Estadual pugnou,
em síntese, pelo desprovimento da apelação supramencionada, e pela manutenção da
condenação ora imposta.

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de
fls. 148/156 opinou pelo provimento parcial do recurso ora interposto, para que seja
readequada a dosimetria da pena. 

É o relatório.
VOTO: 

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

Em suma, narra a peça acusatória que, no dia 13 de janeiro
de  2015,  por  volta  das  22h20min,  o  acusado  (Adão)  em  companhia  de  um
adolescente (Fábio) adentraram no Posto de Combustível São José, na cidade de
São José da Lagoa Tapada/PB, onde mediante ameaça, exercida com emprego de
arma  de  fogo,  dominaram  o  frentista  e  subtraíram  a  quantia  de  R$  276,00
(duzentos  e  setenta  e  seis  reais),  evadindo-se  posteriormente.  Consta,  ainda,  a
informação de que, momentos antes, os mesmos meliantes haviam se deslocado até
a casa do Sr. Manoel Messias Siqueira de Souza portando um revólver calibre 38,
onde derrubaram a porta e ceifaram a vida deste. 

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE:

Primeiramente,  em que pese o inconformismo do apelante,  há
provas mais do que suficientes a ensejar a condenação pela prática do crime de roubo
circunstanciado bem como o de corrupção de menores.



A  materialidade  delitiva  e  a autoria estão  patentes  nestes
autos, de modo que restam demonstradas a partir do Boletim de Ocorrência de fl. 39; do
termo de declarações de fls. 19/24; do Auto de qualificação e interrogatório de Adão
Rozendo da Silva de fl. 36 e 41/42; do Termo de declarações de Fábio Alves de Sousa,
vulgo “Fosquinho” de fls. 47/49; do registro de nascimento de Fábio Alves de Sousa (fl.
50); do depoimento da vítima e das testemunhas, bem como das imagens do assalto
registrado na mídia de fl. 93.

A  testemunha,  José  Germano  de  Sousa,  prestou  o  seguinte
depoimento na esfera policial (fls. 20):

“(...) estava no posto de combustível São José, (...) quando  adentraram a
conveniência do posto dois homens, sendo que um homem estava armado
com um revólver, e logo fora anunciado um assalto; (...) QUE ao ver a
filmagem viu melhor como aconteceu, sabendo informar que o homem que
estava armado e com boné e um tal de FOSQUINHO, enquanto o outro que
estava de capacete não deu para reconhecer; (...).”

Perante o juízo de primeiro grau, afirmou:

“Que  estava  trabalhando  no  posto  como  frentista,  quando  anunciaram  o
assalto;  Que se deitou embaixo do birô e viu quando uma pessoa abriu a
gaveta do birô e levou o dinheiro que estava dentro.”
(Depoimento da testemunha José Germano de Sousa - Mídia de fl. 85)

Por  sua  vez,  a  testemunha  Francisco  de  Assis  Ferreira,
conhecido por “Tidinho” afirmou perante a Autoridade Policial o seguinte (fls. 21/22):

“(...) Que também houve um roubo no posto de combustível na cidade de São
José da Lagoa Tapada, sendo que as pessoas comentam que foram ADÃO e
FOSQUINHO quem praticara tal crime; QUE viu as filmagens do roubo ao
posto,  e  reconheceu  ADÃO  como  sendo  o  assaltante  que  estava  de
capacete, podendo afirmar que se trata de ADÃO ROZENDO; (...)”

No  mais,  a  testemunha  Maria  das  Graças  da  Silva,  quando
ouvida na fase investigativa, assim afirmou (fls. 23/24):

“QUE é irmã de ADÃO ROSENDO DA SILVA; QUE no dia 13/01/2015, por
volta das 20h30min, estava em frente a sua residência, onde também estava o
seu irmão ADÃO ROZENDO, momento em que FOSQUINHO chegou ao
local numa motocicleta Honda, cor vermelha, usando capacete na cor preta;
QUE  FOSQUINHO  entrou  na  casa  da  declarante  e  tomou  água,  em
seguida  chamou  ADÃO  ROZENDO  para  derrubar  TIDINHO,  e  que
depois iriam para o posto de gasolina de NEGUINHO para roubar; QUE
FOSQUINHO e ADÃO ROZENDO montaram na motocicleta e saíram
para fazer o planejado; (...)  QUE ao deixar a casa da declarante,  ADÃO
ROZENO  estava  usando  o  capacete  de  FOSQUINHO,  sendo  que
FOSQUINHO saiu sem capacete, usava apenas um boné de cor branca; (...)
QUE a declarante viu as imagens do assalto ao posto de NEGUINHO e
pode afirmar que o homem de boné se trata de FOSQUINHO, enquanto



o homem de capacete se trata de ADÃO ROZENDO; (...) ”

Perante o juiz, afirmou:

“Que é irmã de Adão; Que seu irmão tinha voltado de Brasília para organizar
umas coisas; Que “Fosquinho” foi em sua casa e saiu com o seu irmão na
moto; Que logo depois aconteceu o homicídio e depois o assalto; Que seu
irmão participou do homicídio e do assalto.”
(Maria das Graças - Mídia de fl. 85)

Destaque,  também,  para  as  declarações  prestadas  pelo  menor
Fábio Alves da Silva, vulgo “Fosquinho” às fls. 47/49 perante a autoridade policial:

“QUE no mês de janeiro de 2015, não sabendo precisar a data,  durante a
noite, estava em posse de uma motocicleta honda/cg 150, cor vermelha, sem
placa,  e  com um revólver  calibre  .38,  municiado  com 6  (seis)  cartuchos,
quando fora até a casa de ADÃO, na cidade de São José da Lagoa Tapada/PB;
QUE fora  convidado por ADÃO para  matar MANOEL DE BEZA,  e
como tinha inimizade com este, aceitou o convite de ADÃO; (...) QUE em
seguida fugiram na motocicleta do declarante, sendo que ADÃO pilotava a
moto  e  o  declarante  de  passageiro;  QUE se  deslocaram até  o  posto  de
combustível que fica no centro da cidade de São José da Lagoa Tapada,
sendo que o declarante já entrou com uma arma de fogo em punho e
anunciou o assalto; QUE ADÃO também, participou do assalto ao posto
de  combustível; QUE  o  assalto  ao  posto  rendeu  cerca  de  R$  200,00
(duzentos reais), tendo entregado R$ 100,00 (cem reais) a ADÃO e ficado
com o restante do dinheiro; (...)”

Em juízo, confirmou suas declarações:

“Que Adão havia ligado para o depoente para matar um cidadão; Que
depois  foram praticar um assalto  num posto  de  gasolina  numa moto
conduzida por Adão; Que Adão parou a moto em frente ao posto e o
depoente entrou no posto com uma arma, pegou o dinheiro, subiu em
cima da moto e saíram; Que a arma foi trocada por uma espingarda na feira;
Que após o assalto, o depoente dividiu o dinheiro com Adão.”
(Declaração do menor Fábio Alves da Silva, vulgo “Fosquinho” - Mídia de fl.
85)

Destarte,  a  materialidade e  a  autoria delitiva  restam
cabalmente demonstradas nos autos, o que demonstra ser  impossível a absolvição do
réu em ambos os crimes, pois além da subtração ter ocorrido mediante violência,
uma vez que o acusado se valeu de agressão por meio de arma de fogo, o crime de
roubo ocorreu na companhia de um menor de idade, comprovando, portanto, que
o recorrente também praticou o delito inserto no art. 244-B do Estatuto da Criança
e do Adolescente. 

Ademais, ressalte-se que é irrelevante o fato do menor já estar
corrompido no momento da prática do crime de roubo, eis que o delito descrito no art.
244-B do ECA é de natureza formal. Nesse sentido, tem-se a jurisprudência do STJ:



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE
MENORES (ART. 244-B DO ECA). NATUREZA FORMAL DO DELITO.
DESNECESSIDADE  DE  PROVA  DA  EFETIVA  CORRUPÇÃO.
INTELIGÊNCIA  DO  ENUNCIADO  SUMULAR  N.º  500/STJ.
MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  AGRAVADA.  INSURGÊNCIA
DESPROVIDA.
1.  Esta  Corte  Superior de  Justiça,  no  âmbito  da  Terceira  Seção,  por
ocasião do julgamento do REsp n.º 1.127.954/DF, apreciado sob o regime
dos recursos  representativos de controvérsia,  consolidou entendimento
no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal,  que se
configura  independentemente  da  comprovação  de  que  o  menor tenha
sido efetivamente corrompido.
2. "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova
da   efetiva  corrupção  do  menor,  por  se  tratar  de  delito  formal"
(Enunciado Sumular n.º 500/STJ).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - AgRg no REsp 1622963/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 10/05/2017)

Dessa  forma,  inviável  o  acolhimento  de  tal  alegação  para
decretar a absolvição do apelante.

DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 226, INCISO II, DO CPP:

No que tange à alegação de que, no ato do reconhecimento
do autor do crime, a autoridade policial deixou de proceder com o que exige o
inciso  I,  do  artigo  226  do  CPP,  ressalto  que,  como ficou  demonstrado,  não  se
evidencia no julgado qualquer dúvida quanto à autoria do delito. 

Assim, convém destacar que configura inteiramente dispensável
o reconhecimento do acusado ao lado de outras pessoas a  ele  assemelhadas,  para o
reconhecimento de pessoa, na medida em que o próprio texto legal preceitua que tal
providência somente será adotada caso seja possível. Vejamos:

“Art.  226.  Quando  houver  necessidade  de  fazer-se  o  reconhecimento  de
pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:
(...)
Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao
lado  de  outras  que  com ela  tiverem qualquer  semelhança,  convidando-se
quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;
(...)”

Confira-se, a propósito, os seguintes julgados do STJ:

“PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  ROUBO CIRCUNSTANCIADO.  ART. 157,  §  2º,  I  E II,  CP.
RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE.  ACÓRDÃO  RECORRIDO  EM  CONSONÂNCIA COM  A
JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA DO STJ. ARTS. 155 E 386, IV,  DO
CPP.  ALEGAÇÃO  DE  FRAGILIDADE  DAS  PROVAS.  PLEITO  DE
ABSOLVIÇÃO.  DECRETO  CONDENATÓRIO  COM  MOTIVAÇÃO
IDÔNEA  E  AMPARO  EM  AMPLO  CONTEXTO  PROBATÓRIO.
REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.



1. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Corte Superior, no
sentido de que as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo
Penal  configuram  uma  recomendação  legal,  e  não  uma  exigência
absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato
processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei.
Precedentes.
2.  O  Tribunal  estadual  consignou  que  o  conjunto  probatório  dos  autos,
notadamente os depoimentos das vítimas e das testemunhas ouvidas em juízo,
não deixa dúvida de que foi o ora agravante o autor do delito, e que a tese de
negativa de autoria se encontra totalmente divorciada das provas colhidas nos
autos;  entender  de  forma  diversa,  tal  como  pretendido,  demandaria  o
revolvimento  das  provas  carreadas  aos  autos,  procedimento  sabidamente
inviável  na  instância  especial.  Inafastável,  assim,  a  aplicação  da  Súmula
7/STJ.
3. Agravo regimental improvido.
(STJ  -  AgRg  no  AREsp  1054280/PE,  Rel.  Ministro  SEBASTIÃO  REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 13/06/2017)

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
HOMICÍDIO.  FORMA  TENTADA.  RECURSO  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO PROVIDO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA
DA  MATERIALIDADE.  RECONHECIMENTO.  IN  DUBIO  PRO
SOCIETATE. RECONHECIMENTO PESSOAL.  FORMALIDADES. ART.
226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
I - O procedimento de julgamento dos crimes dolosos contra a vida possui
regramento próprio e  as  suas  peculiaridades não autorizam que o juiz,  ao
decidir  pela  submissão  ou  não  do  réu  ao  Tribunal  popular,  ultrapasse  os
limites impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. Havendo
indícios  de  autoria  e  prova  da  materialidade  delitiva,  resta  justificada  a
decisão  de  pronunciar  o  réu,  em  observância  ao  princípio  in  dubio  pro
societate, que vige nesta fase (precedentes).
II  -  "[...]  A  jurisprudência  desta  Corte  Superior  entende  que  a
inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do
acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, mas apenas
recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da
prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de
prova" (HC n. 278.542/SP, Sexta Turma, Rel. Min.Rogerio Schietti Cruz,
DJe de 18/8/2015).
Agravo regimental desprovido.”
(STJ  -  AgRg  no  AREsp  1039453/DF,  Rel.  Ministro  FELIX  FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017)

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO.
INOBSERVÂNCIA  DAS  DISPOSIÇÕES  DO  ART.  226  DO  CPP.
NULIDADE NÃO VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO
E  PROBATÓRIO.  SÚMULA  7/STJ.  AGRAVO  REGIMENTAL  NÃO
PROVIDO. 
1.  "A falta de observância da formalidade prevista no art.  226, II,  do
CPP, não induz nulidade, pois, na dicção daquele dispositivo, somente
será  providenciada  'se  possível'.  Ademais,  na  espécie,  funda-se  a
condenação  em  outros  elementos  de  prova,  e  não  somente  no
reconhecimento,  ocorrido  ainda  na  fase  inquisitorial"  (REsp  n.
275.656/DF,  Rel.  Ministro  FERNANDO  GONÇALVES,  SEXTA
TURMA, DJ de 5/8/2002).
2. Quanto à suposta fragilidade das provas que serviram de alicerce para o
decreto condenatório, a alteração das conclusões a que chegaram as instâncias
ordinárias, acerca da autoria e da materialidade do delito, encontra óbice na
Súmula 7/STJ.



3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ  -  AgRg  no  AREsp  944.953/SP,  Rel.  Ministro  RIBEIRO  DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).

Desse modo, tendo a fundamentação da sentença condenatória,
no que se refere à autoria do ilícito, se apoiado no conjunto das provas, e não apenas no
reconhecimento por parte das vítimas, não há que se falar,  in casu, em nulidade por
desobediência às formalidades insculpidas no art. 226, II, do CPP.

DA DOSIMETRIA DA PENA:

Em suma, o recorrente informa que o juiz sentenciante aplicou
duas causas de aumento da pena para o crime de roubo de forma exacerbada, afrontando
a súmula 443 do STJ, pois majorou em seu  quantum  máximo de ½ sem justificar o
referido aumento.

Vejamos o seguinte trecho da sentença proferida pelo magistrado
de piso ao dosimetrar a pena do apelante:

“Em relação ao delito capitulado no art. 157 § 2 I do CP:
A culpabilidade  normal a espécie, nada tendo a se valorar. Em relação aos
antecedentes,  o  réu  é  tecnicamente  primário.  Poucos  elementos  foram
coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la,
assim  como  a  personalidade.  Os  motivos  apresentados  pelo  agente
demonstraram-se insubsistentes e inidôneos para a prática criminosa, vez que
puramente  egoísticos,  derivados  da  satisfação  material  em  detrimento  do
direito alheio, em relação. As circunstâncias do crime se encontram relatadas
nos autos, sendo que se constituem em causas de aumento de pena, pela qual
deixo  de  valorar  neste  momento  para  não  incorrer  em  bis  in  idem.  As
consequências do crime são próprias do tipo, e no caso em questão a vítima
recuperou o bem, não tendo nada a se valorar. O comportamento da vítima
em nada influenciou a prática do delito.

Isto posto, fixo em primeira fase a pena base no mínimo legal, ou seja, em 04
(quatro  anos)  de  reclusão  e  10  dias-multa.  Em segunda  fase,  inexistentes
atenuantes  e  não  concorreram circunstâncias  agravantes.  Em terceira  fase,
reconheço a causa de aumento de pena dos incisos I do § 2º. do art. 157 do
código  penal,  aumento  a  pena  em  razão  de  ½  (um  meio),  resultando  a
condenação em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, sendo o
valor de cada dia multa calculado à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-
mínimo vigente à época do fato. A QUAL TORNO DEFINITIVA à míngua
de outras causas a considerar.

Conforme se vislumbra, em primeira fase, o magistrado fixou a
pena-base no mínimo legal,  ou seja, em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa e,  em
segunda fase, manteve o mesmo quantum por inexistência de circunstâncias atenuantes
e  agravantes.  Portanto,  não há  necessidade de se fazer  qualquer  reparo  nessas  duas
fases.

Quanto à terceira fase da fixação da pena, verifico que o juiz
a  quo aumentou  a  pena  na  fração  de  ½,  por ter sido  o  roubo  praticado  com
emprego de arma (art. 157, § 2º, I, do CP), vejo que a sentença merece, de fato,



reparo  neste  ponto,  uma  vez  que  não  houve  fundamentação  concreta  para  a
exasperação em tal patamar.

É que a decisão, nesse ponto, está em desacordo com a Súmula
443 do STJ que assim diz:

Súmula 443 - 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.

No  caso  dos  autos,  apesar  do  magistrado  ter  condenado  o
recorrente nas sanções previstas no art. 157, § 2º, incisos I e II do CP, o mesmo só
considerou uma causa de aumento de pena e, mesmo sem fundamentar, aplicou a fração
máxima  de  ½ (um meio)  de  aumento  prevista  na  lei,  contrariando  o  entendimento
adotado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Cite-se os seguintes arestos
do STJ:

“CONSTITUCIONAL  E  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  ROUBO
DUPLAMENTE  CIRCUNSTANCIADO.  MAUS  ANTECEDENTES.
PENA-BASE  ACIMA  DO  MÍNIMO  LEGAL.  FLAGRANTE
ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. PRESENÇA DE MAIS DE UMA
CAUSA DE AUMENTO. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
AUSÊNCIA DE  FUNDAMENTAÇÃO  CONCRETA.  SÚMULA 443/STJ.
ORDEM  NÃO  CONHECIDA E  HABEAS  CORPUS  CONCEDIDO  DE
OFÍCIO. 
(...)
5. O acórdão aplicou a fração de 3/8 (três oitavos) para majorar as penas tão
somente em razão das duas causas de aumento reconhecidas, sem apoio em
elementos concretos do delito. Forçoso destacar, ainda, que, nos termos da
jurisprudência desta Corte, o emprego de arma de fogo, por si só, não
justifica  aumento  superior ao mínimo legal  de 1/3  (um terço). Incide,
portanto,  no "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."
6.  Habeas  corpus  não  conhecido.  Ordem  concedida,  de  ofício,  a  fim  de
reduzir a pena para 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias
de reclusão, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, mantendo-se, no
mais, o teor do decreto condenatório.”
(STJ  -  HC  394.330/SP,  Rel.  Ministro  RIBEIRO  DANTAS,  QUINTA
TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 26/05/2017) - grifo nosso.

“(...)
CAUSAS  DE  AUMENTO  DE  PENA.  DUAS  MAJORANTES.
ACRÉSCIMO  DA  REPRIMENDA  SEM  MOTIVAÇÃO  CONCRETA.
ILEGALIDADE  DEMONSTRADA.  CONCESSÃO  DA  ORDEM  DE
OFÍCIO.
1.  É possível  o  aumento da  pena  em patamar  superior  ao mínimo de  1/3
quando há a presença de duas causas de aumento previstas no § 2º do artigo
157 do Código Penal, desde que as circunstâncias do caso assim autorizem.
2. Há constrangimento ilegal quando a reprimenda é exasperada apenas
em razão da quantidade de majorantes,  sem qualquer fundamentação
concreta (Enunciado 443 da Súmula deste Sodalício).
3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício a fim de reduzir
a pena para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e multa.”
(STJ - HC 398.613/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017) - grifo nosso.



Dessa  forma,  à  míngua  de  fundamentação  concreta,  deve  ser
alterada  a  fração  de  aumento  da  pena  de  ½  (um  meio)  para  ⅓ (um  terço),
redimencionando-se a pena de roubo majorado (art. 157, § 2º, I, do CP), que era de 06
(seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, para a quantia de 05 (cinco) anos e 04
(quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Para o crime de corrupção de menor, o magistrado fixou a pena
no mínimo legal, razão porque há de ser mantida em favor do réu. Vejamos:

PARA O CRIME DO ART. 244-B DA LEI Nº. 8.069/90
A culpabilidade  normal a espécie nada tendo a se valorar. Em relação aos
antecedentes, o réu é primário. Poucos elementos foram coletados a respeito
de  sua  conduta  social,  razão  pela  qual  deixo de  valorá-la,  assim como a
personalidade.  Os  motivos,  circunstâncias  e condições do  crime  já  são
punidos pela própria tipicidade e previsão da conduta, onde deixo de valorá-
las. As consequências do crime são normais a espécie, nada tendo a se valorar.
O comportamento da vítima em nada influenciou a prática do delito.

Isto posto, fixo em primeira fase a pena base no mínimo legal, ou seja, em 01
(um) ano de reclusão. Não concorrem atenuantes e agravantes. Em terceira
fase, não vislumbro causa de aumento ou diminuição de pena, resultando a
condenação em 01 (um) ano de reclusão. A QUAL TORNO DEFINITIVA à
míngua de outras causas a considerar.

Assim, somando-se as penas ora fixadas para os crimes de
roubo e corrupção de menor, pelo emprego do concurso material previsto no art.
69 do Código Penal, a pena de ADÃO ROZENDO DA SILVA, fica a pena total
definida em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Mantenho regime semi-aberto  por determinação do artigo
33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Diante  do  exposto,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  AO
APELO, para diminuir a pena para a fração de ⅓ (um terço) do aumento de pena
do roubo majorado (art. 157, § 2º, I, do CP) imputando ao réu a pena definitiva de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão a ser cumprida, inicialmente,  no
regime semi-aberto e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à
época dos fatos.

Expeça-se mandado de prisão, após o decurso do prazo dos
Embargos de Declaração, sem manifestação.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Carlos Martins  Beltrão Filho,  Presidente da Câmara Criminal,
dele  participando  também  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores 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,



vogal).

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

Sala  de Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy de
Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, 22 de maio de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


