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PROCESSUAL PENAL. Apelação Criminal. Dos crimes contra 
o patrimônio. Furto qualificado.  Concurso de agentes. Estatuto 
da  Criança  e  do  Adolescente.  Corrupção  de  Menores. 
Preliminar  de  nulidade  de  omissão  da  análise  das  teses 
defensivas.   Inocorrência.  Sentença  devidamente 
fundamentada. Mérito. Materialidade e autoria. Comprovação. 
Réus  presos  em  flagrante  na  posse  do  objeto  furtado. 
Tentativa  de  fuga.  Consciência  da  ilicitude  penal.  Dolo 
comprovado.  Crimes  cometidos  em  concurso  formal. 
Manutenção da condenação. Desprovimento. 

_ O crime de furto, cometido em concurso de agentes, resta 
comprovado, quando os objetos furtados são encontrados na 
posse  dos  réus,  e  estes  empreendem  fuga  ao  perceber 
aproximação da polícia, comprovando-se a consciência da sua 
conduta ilícita e dolosa.

_ A prática de um crime com o auxílio de um menor, acarreta, 
por consequência, a prática também do crime de corrupção de 
menor (art.  244_B, do ECA),  sendo a hipótese de concurso 
formal próprio (art. 70, primeira parte, do CP).

_  Verificando  que  a  sentença  condenatória  foi  proferida  de 
acordo com as provas constantes nos autos,  e a dosimetria 
aplicada nos moldes ditados pelo art. 68 do CP, não há que se 
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fazer  qualquer  reparo,  mantendo-se  a  condenação  em  sua 
integralidade. 

_ Desprovimento.

VISTOS,  RELATADOS  e  DISCUTIDOS estes  autos,  em que  são 
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à 
unanimidade, em rejeitar a preliminar, e, no mérito, negar provimento à apelação, nos 
termos  do  voto  do  Relator  e  em harmonia  com o  parecer  da  Procuradoria-Geral  de 
Justiça. 

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal  interposta  por Joelson  Francisco 
Lao, que tem por escopo impugnar sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara 
Criminal  da  Comarca  de  Campina  Grande  que,  julgando  procedente  a  denúncia, 
condenou o apelante à pena privativa de liberdade pelo período de 2 (dois) anos e 4  
(quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e à pena de multa em 10 
(dez) dias-multa,  no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à 
época dos fatos, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de 
direito: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário mínimo, 
por ter infringindo o art. 244-B do ECA e o art. 155, § 4º, IV, do CP, c/c o art. 70 do Código  
Penal (sentença às fs. 89/96).

Infere-se da denúncia, que, no dia 08/06/2013, o apelante e o menor 
Túlio Navarro Arruda, subtraíram uma moto da marca YAMAHA, modelo YBR factor, placa 
MOQ- 7134/PB, pertencente à Hodair José Nascimento, e este ao perceber que sua moto 
havia  sido  furtada  noticiou  o  crime  a  polícia  militar,  que,  ao  efetuar  as  diligências, 
encontrou, nas proximidades do local do crime, o denunciado e o menor empurrando a 
moto furtada.

 
O  apelante  argui,  preliminarmente,  nulidade  da  sentença,  sob  o 

fundamento  de  que  o  juiz  sentenciante  não  analisou  todas  as  teses  levantadas  pela 
defesa, contrariando o princípio da fundamentação dos atos judiciais. 

No  mérito,  alega  que  não  há  provas  suficientes  para  uma 
condenação, que a responsabilidade do furto foi do menor, e, por fim, aduz que o ajudou a 
empurrar a moto sem saber que se tratava de objeto furtado.

Requer, preliminarmente, a nulidade da sentença condenatória, para 
que seja proferida nova sentença. Caso assim não se entenda, requer que seja dado 
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provimento ao recurso para acatar a tese de atipicidade da conduta, seja pela ausência 
de dolo genérico (ausência de consciência da ilicitude) ou dolo específico; e, na hipótese 
de  não  se  entender  pela  atipicidade  da  conduta,  que  seja  absolvido  em  virtude  da 
ausência de provas de ter o réu concorrido para a infração penal (fs. 105/110).

Contrarrazões às fs. 112/116.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição da preliminar e 
desprovimento da apelação. (fs. 119/127). 

É o relatório. 

_ VOTO _ Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Júnior (Relator)
1.  PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DA SENTENÇA POR  OMISSÃO  DE  ANÁLISE  DE 
TESES DA DEFESA:

A preliminar deve ser rejeitada. 

Não há que se falar em nulidade da sentença constante às fs. 89/96, 
porquanto embora não se referindo, expressamente, à tese defensiva específica arguidas 
nas alegações finais (fs. 83/84), fundamentou a condenação com base nos elementos 
probatórios válidos sobre a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado (art. 
155, § 4º, IV, do CP1) e corrupção de menores (art. 244-B, do ECA2), de modo que a 
sentença está devidamente fundamentada, atendendo ao mandamento disposto no art. 
93, IX3, da Constituição Federal de 1988.

Ademais,  já  é  entendimento  consolidado  pela  doutrina  e 
jurisprudência, no sentido de que o julgador não está adstrito a se pronunciar acerca de 
todas  as  teses  levantadas  pela  defesa,  quando,  resta  devidamente  demonstrada,  na 

1Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
(...)
Furto qualificado
§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:
(...)
IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.

2Art. 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)
3Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da 
Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)
IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as 

decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes 
e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do 
interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004)
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decisão, a convicção do magistrado pela condenação do réu. 

A respeito,  vejamos  a  seguinte  decisão  do  Superior  Tribunal  de 
Justiça:

HABEAS  CORPUS.  PROCESSO  PENAL.  CRIME  DE  HOMICÍDIO 
CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE 
NULIDADE PELO NÃO ENFRENTAMENTO DAS TESES DE DEFESA NO 
ACÓRDÃO  QUE  JULGOU  A APELAÇÃO.  INOCORRÊNCIA.  TESE  DE 
AUSÊNCIA  DE  PROVAS  PARA  CONDENAÇÃO.  NECESSIDADE  DE 
REEXAME  APROFUNDADO  DA  PROVA  PRODUZIDA  NOS  AUTOS. 
ORDEM  DE  HABEAS  CORPUS  PARCIALMENTE  CONHECIDA E,  NO 
MAIS, DENEGADA. 1. Depreende-se do acórdão proferido pela Corte a 
quo, que todas as teses defensivas foram, ao contrário do alegado na 
impetração,  rechaçadas,  direta  ou  indiretamente.  2.  Embora  seja 
necessário  apreciar  as  teses  ventiladas  pela  defesa,  torna-se 
despiciendo a menção expressa a cada uma das alegações se, pela 
própria decisão, resta claro que o Julgador adotou posicionamento 
contrário, porém suficiente para embasar o julgado. 3. Reconhecer que 
a sentença condenatória, confirmada em sede de apelação, contraria as 
provas  coligidas  durante  a  instrução  criminal,  demanada  aprofundado 
exame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável na presente via. 4. 
Ordem  de  habeas  corpus  parcialmente  conhecida  e,  nessa  extensão, 
denegada.4 

Destarte, rejeito a presente preliminar.

2. MÉRITO:

2.1  DO  CRIME  DE  FURTO  QUALIFICADO  (art.  155,  §  4º,  IV,  do  CP5).  DA 
MATERIALIDADE E AUTORIA:

No mérito, infere-se que o apelante pretende, inicialmente, que seja 
acatada a tese de atipicidade da conduta, seja pelo reconhecimento do dolo genérico 
(ausência de consciência de ilicitude do fato) ou pela ausência do dolo específico; e, na 
hipótese de não ser acatada referida tese, pugna pela absolvição com base na ausência 
de provas de ter concorrido para a infração penal.

4(STJ - HC 262398 / SC HABEAS CORPUS 2012/0273978-4 Relator(a) Ministra LAURITA VAZ (1120) Órgão Julgador 
T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 13/08/2013 Data da Publicação/Fonte DJe 23/08/2013 RMDPPP vol. 55 p. 
131)
5Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

(...)
Furto qualificado
§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:
(...)
IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.
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Contudo, não subsiste as pretensões do recorrente.

De plano, vê-se que a materialidade está comprovada pelo Auto de 
Apreensão  e  Apresentação  constante  à  f.  12,  o  qual  declara  a  apreensão  de  uma 
motocicleta  YAMAHA/FACTOR  YBR125K,  de  cor  vermelha,  ANO/MOD.  2009,  PLACA 
MOQ 7134/PB.

Quanto  à  autoria  também é  inconteste,  porquanto  o  apelante  foi 
preso em flagrante na posse da moto furtada, empurrando-a com o menor Túlio Navarro 
Arruda. 

Extrai-se dos autos que a moto estava estacionada numa calçada e 
como não tinham as chaves, resolveram levá-la empurrando, retirando-a da esfera da 
vítima. Vejamos as declarações do menor infrator na fase do inquérito policial. Vejamos:

“(...) que na madrugada de hoje, em horário que não se lembra, ao passar  
pela  Avenida  Assis  Chateubriand,  em  companhia  de  JOELSON 
FRANCISCO LAO, encontraram uma motocicleta YBR, de cor vermelha,  
de  placa  não  anotada,  oportunidade  que  pegaram  o  veículo  e  saíram 
empurrando  em direção  à  casa do  declarante;  Que  em seguida  foram 
surpreendidos pela  polícia  que efetuou a apreensão do declarante  e  a  
prisão do seu amigo, bem como a apreensão do veículo (…) f. 07.

É bem verdade que, em juízo, o menor mudou a versão dos fatos, e 
afirmou que furtou a moto sozinho, encontrando-se com o recorrente quando já estava 
levando a moto e pediu o seu auxílio para empurrá-la alegando que estava sem gasolina.  
Eis as suas palavras:

“(...) ela tava sem a chave na ignição, aí eu encontrei com ele (recorrente), 
e ele não sabia que a moto era coisada não. Disse a ele que a moto não 
tinha faltado gasolina e mandei ele empurrar a moto, ele não sabia de 
nada (…) 
Declaração extraída do DVD, duração 0:10:28 até 0:10:43, f. 77)

E quando indagado pelo juiz do primeiro grau se ele estava com o 
apelante  no  momento  do furto  (DVD,  duração  011:16,  f.77),  o  menor  respondeu  que 
estava sozinho e deu a seguinte versão para os fatos:

“(...) eu sozinho. Eu encontrei ele no meio do caminho já com a moto 
empurrando,  e  eu  tava  com esse  objetivo.  Eu vinha sozinho,  eu 
encontrei lá no show e vinha para casa sozinho, quando eu peguei a 
moto, eu olhei para trás, ele já tava atrás da mortuária, aí eu disse a 
ele que a moto  faltou gasolina, ele não sabia de nada, que a moto 
era levada, aí eu mandei ele empurrar também (…) 
Declaração extraída do DVD, duração 0:11:16 até 0:12:12, f. 77)
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Acontece que essa versão do menor, de que furtou a moto sozinho, 
e que o apelante não tinha conhecimento de que se tratava de um objeto furtado, não 
prospera,  porquanto,  dificilmente,  qualquer  pessoa comum, acreditaria  que o dono da 
moto não teria as chaves do veículo, além de que, quando percebeu a aproximação da 
polícia, empreendeu fuga. 

Ademais,  o  apelante  foi  preso  em  flagrante  na  posse  do  objeto 
furtado, ou seja,  enquanto empurrava a moto com a intenção de assenhoramento, ou 
seja, de tê-la para si.

Segundo relatou a vítima na fase policial (f. 06) e em juízo (f. 77), a 
moto estava estacionada na calçada em frente à casa de uma amiga, e, após ser alertado 
de uma movimentação estanha na rua,  percebeu que sua moto havia sido subtraída, 
noticiando o fato a polícia, e esta, ao efetuar diligência de buscas, encontrou os suspeitos 
empurrando a moto,  que,  ao perceberem a presença da polícia,  empreenderam fuga, 
soltando  a  moto,  sendo  presos  logo  em  seguida.  Saliente-se  que  os  acusados 
confessaram, naquele momento, que foram os autores do furto. Eis o  testemunho do 
policial militar José Gilliarde de Araújo Dantas feito no inquérito policial (f.06) e confirmado 
em juízo (f. 77):

“Que hoje, por volta das 04:30 horas, estava em serviço na VTR 
5727,  comandada  pela  Tenente  Talita  quando  receberam  uma 
informação  via  CIOP  de  que  dois  indivíduos  foram  vistos 
empurrando uma moto nas proximidades do Fórum Afonso Campos; 
Que  de  imediato  se  deslocaram  até  a  localidade  onde  foram 
informados  por  um mototaxista  sobre  a  direção  que  os  referidos 
indivíduos tomaram; Que empreenderam buscas e encontraram os 
acusados que,  ao perceberem a presença da viatura,  soltaram a 
moto  e  tentaram  se  evadir  do  local,  tendo  sido  alcançados 
momentos depois; Que na hora da prisão, os dois confessaram que 
somente os dois haviam praticado o delito; (…) f. 06

Portanto, não subsiste a versão de que o apelante não tinha o dolo, 
seja  genérico  ou específico,  pois,  não resta  dúvida  de que sabia  se  tratar  de  objeto 
furtado, não merecendo qualquer respaldo de que o apelante foi levado a erro pelo menor. 
Assim, deve-se afastar a tese de que não tinha consciência da ilicitude, sobretudo, pelo 
fato de, ao perceber a viatura da polícia, ter empreendido fuga. Ora, se não havia ilicitude 
em sua conduta, porquê fugiu? Fugiu porque havia cometido um crime. 

Destarte,  são  descabidas  as  teses  da  defesa  de  atipicidade  da 
conduta, por ausência do dolo genérico ou específico, como também não há dúvida de 
que ficou comprovado que o apelante foi um dos autores do crime de furto qualificado por 
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concurso  de  agentes  (art.  155,  §  4º,  IV,  do  CP6),  não  havendo  que  se  falar  em 
insuficiência de provas, motivo pelo qual mantenho a condenação. 

2.2 DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES:

Quanto  ao  crime  corrupção  de  menores  (art.  244-  B,  do  ECA7), 
também restou demonstrada a materialidade e autoria, no momento em que o apelante 
cometeu o crime de furto qualificado com o auxílio de um menor, sendo a hipótese de 
concurso formal de crimes, in casu, o concurso formal próprio previsto na primeira parte 
do art. 708 do Código Penal. 

Destarte, por se tratar de concurso formal próprio,  mediante uma só 
ação, o apelante cometeu dois crimes, não importando se foi o menor que teve a ideia e o  
convidou para a prática do furto,  pois, nos termos da lei  e da jurisprudência, o maior  
imputável ao cometer um crime com o auxílio de um menor, automaticamente, pratica 
também, o crime de corrupção de menor. Nesse sentido, posiciona-se o Superior Tribunal 
de Justiça:

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  ROUBO  MAJORADO. 
DESNECESSIDADE  DE  PERÍCIA NA ARMA.  CORRUPÇÃO 
DE  MENORES.  CRIME  FORMAL.  ENTENDIMENTOS 
FIRMADOS  NO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA. 
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1."No julgamento 
do EREsp nº 961.863/RS, ocorrido em 13/12/2010, a Terceira 
Seção desta Corte Superior firmou compreensão no sentido de 
que a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do 
Código  Penal,  prescinde  de  apreensão  e  perícia  da  arma, 
quando comprovado, por outros meios de prova, tais como a 
palavra da vítima ou mesmo pelo depoimento de testemunhas, 
a efetiva utilização do artefato para a intimidação do ofendido." 
(REsp 1.280.301/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Quinta  Turma,  DJe 02/10/2012)  2."Para  a  configuração do 

6Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
(...)
Furto qualificado
§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:
(...)
IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.

7Art. 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)
8Art. 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.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
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crime  de  corrupção  de  menores,  atual  artigo  244-B  do 
Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente,  não  se  faz 
necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez 
que se trata  de delito  formal,  cujo bem jurídico tutelado 
pela  norma  visa,  sobretudo,  a  impedir  que  o  maior 
imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do 
menor  na  esfera  criminal."(REsp  1.127.954/DF,  Relator 
Ministro  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,  Terceira  Seção,  DJe 
1/2/2012) 3. Agravo regimental não provido.9

Dessa  forma,  não  há  que  se  falar  em  inocência  e  absolvição, 
devendo-se manter a sentença condenatória proferida pelo magistrado a quo.

3. DOSIMETRIA DA PENA:

No tocante  à dosimetria  da pena,  não há que se fazer  qualquer 
reparo, tendo em vista que o magistrado a quo aplicou a pena mínima, para cada crime, 
ou seja, 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para o crime de furto qualificado 
e 1 (um) ano para o crime de corrupção de menores, e, ao aplicar a causa de aumento 
em 1/6 (um sexto), por força do concurso formal, a pena definitiva resultou em 2 (dois) 
anos e 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-
mínimo vigente à época dos fatos.

Por atender aos requisitos do art.  44 do CP, a pena privativa de 
liberdade  foi  convertida  em  duas  restritivas  de  direito:  prestação  de  serviços  à 
comunidade e prestação pecuniária de um salário mínimo. 

Portanto, vê-se que o magistrado a quo observou o disposto no art. 
6810 do CP, ao dosar, devidamente, as penas, devendo-se manter na íntegra a sentença 
condenatória. 

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, nego provimento à apelação criminal.

9(STJ - AgRg no AREsp 303440 / DF AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 
2013/0075568-8 Relator(a) Ministro JORGE MUSSI (1138) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do 
Julgamento 25/06/2013 Data da Publicação/Fonte DJe 01/08/2013)
10 Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as 

circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 
7.209, de 11.7.1984)
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É o voto. 

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador  João 
Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os Excelentíssimos 
Senhores Desembargadores Luiz Sílvio Ramalho Júnior, relator, Carlos Martins Beltrão 
Filho, revisor, e Marcos William de Oliveira e Márcio Murilo da Cunha Ramos.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo Senhor  Doutor  Amadeu Lopes 
Ferreira, Promotor de Justiça Convocado.

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, 23 de 
abril de 2015.

Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Junior
                           Relator
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