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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO  CRIMINAL  Nº  0004032-40.2015.815.2003 –  6ª  Vara  Regional  de
Mangabeira da Comarca da Capital/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Carlos André Santos de Oliveira, conhecido por “André”
ADVOGADO: Bel. José Guedes Dias (OAB/PB 4.425)
APELADO: Ministério Público Estadual

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  MAJORADO  E
CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, § 2°, I E II
DO CP E ART. 244-B DA LEI N° 8.069/1990. GRAVE
AMEAÇA  EXERCIDA  COM  ARMA  DE  FOGO  E
CONCURSO  DE  PESSOAS.  CONDENAÇÃO.
INCONFORMISMO.  PLEITO  PELA ABSOLVIÇÃO.
AUSÊNCIA  DE  PROVAS.  INSUBSISTÊNCIA.
AUTORIA  E  MATERIALIDADE  COMPROVADAS.
RELATOS  TESTEMUNHAIS  INCONTESTÁVEIS.
CORRUPÇÃO  DE  MENORES  EM  CONCURSO
FORMAL.  SÚMULA  500  DO  STJ.  PEDIDO
SECUNDÁRIO  DE  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA
FURTO  TENTADO.  NÃO  ACOLHIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima é de
fundamental importância para a identificação do autor.

2.  Deve-se  prestigiar  as  declarações  dos  policiais  que
efetuaram a prisão em flagrante do apelante e que, por
isso,  se  tornaram  testemunhas,  pois  são  indivíduos
credenciados a prevenir e reprimir a criminalidade, não
tendo  interesse  em  acusar  e  incriminar  inocentes,
merecendo crédito até prova robusta em contrário. 

3.  Comprovadas  a  autoria  e  materialidade  delitiva  do
acusado, em todos os crimes a ele imputados, impõe-se
manter a condenação imposta em todos os seus termos.

4.  A configuração  do  crime  do  art.  244-B  do  ECA
independe da prova da efetiva corrupção do menor, por
se tratar de delito formal. (Súmula 500 STJ)

5.  Demonstrado  que  o  apelante  praticou  o  delito  de
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roubo  majorado  pelo  concurso  de  pessoas  e  pelo
emprego de grave ameaça exercida com uso de arma, vê-
se descabido o pedido de desclassificação para qualquer
modalidade diversa da que fora condenado.

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 negar provimento ao apelo, nos termos do voto do
Relator. Expeça-se mandado de prisão.

RELATÓRIO

Perante  a  6ª  Vara  Regional  de  Mangabeira  da  Comarca  da
Capital/PB,  Carlos André Santos de Oliveira, conhecido por “André”, foi denunciado
nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal e art. 244-B da Lei ° 8.069/1990
(ECA), c/c o art. 70 do CP, porque, no dia 5.6.2015, por volta das 23h, na via principal
do Bairro Valentina Figueiredo, nesta Comarca, na companhia do adolescente A. A. M.
S.,  mediante  grave ameaça com uso de  arma de fogo,  subtraiu  um aparelho  celular
pertencente à vítima David Geneton Lopes Santana.

Segundo a denúncia, o acusado e o menor A. A. M. S. chegaram em
uma motocicleta Yamaha, de cor vermelha, e abordaram a vítima, com uma arma de
fogo (apreendida) que estava em poder do piloto, o réu, quando anunciaram o assalto e
levaram o aparelho celular do ofendido. Em seguida, deixaram o local e, diante de suas
atitudes  suspeitas,  foram  abordados  pela  polícia  militar,  mas  empreenderam  fuga,
ocorrendo uma perseguição que os fez cair ao solo, ocasião em que foram detidos.

Narra,  ainda,  a  inicial  que,  durante a perseguição,  os assaltantes
tentaram se desfazer da arma de fogo usada no crime, lançando-a ao chão, sendo que o
condutor da viatura retornou ao local e encontrou uma pistola, calibre .22, inox, modelo
Bereta, n° de série C12901, com duas munições. Na Delegacia, a vítima reconheceu os
detidos como autores do assalto sofrido.

Denúncia recebida em 7.8.2015 (fl. 42).

Defesa escrita apresentada pelo Advogado do réu às fls. 44-54.

Na instrução criminal, foram ouvidas vítima e as testemunhas das
partes e, ao final, procedeu-se ao interrogatório do réu (fls. 68 e DVD de fl. 89)

Concluída  a  instrução  e  oferecidas  as  alegações  finais  pelo

Apelação criminal n° 0004032-40.2015.2003                                                               Des. CMBF – Relator                          2



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

Ministério Público (fls. 90-93) e pela Defesa (fls. 95-103), o MM Juiz julgou procedente
a denúncia para condenar o réu, nos termos do art. 157, §2º, I e II, do CP e do art. 244-B
do ECA, c/c art. 70 do CP, a cumprir a pena total de 7 (sete) anos  de reclusão, em
regime semiaberto, e 20 (vinte) dias multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário
mínimo vigente à época dos fatos (fls. 104-111).

Inconformada, apelou a Defesa (fls. 112-114), requerendo, em suas
razões recursais (fls. 125-139), a reforma da sentença, por entender que não há provas
para condenação, visto que as únicas palavras que apontam o apelante como autor do
crime são os depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante e as declarações da
vítima prestadas na Polícia, sem o crivo do contraditório, ou seja, sem força probatória,
devendo, assim, ser absolvido.

Aduz, ainda, que não foi encontrada a res furtiva, tampouco outro
elemento  para  positivar  a  materialidade delitiva,  e  que os  depoimentos  dos  policiais
devem ser  analisados  com  ressalvas.  Sustenta,  também,  a  ausência  de  concurso  de
agentes,  além da inexistência  de  grave ameaça ou  violência,  devendo a  conduta  ser
desclassificada para a prevista no art. 155, caput, do Código Penal (furto simples).

Por fim, argumenta que o crime não saiu da esfera da tentativa,
devendo incidir a causa de diminuição prevista no art.  14, II, do Código Penal,  bem
como que não há que provas capazes de elucidar a prática do delito de corrupção de
menores, requerendo, portanto, a reforma integral da sentença objurgada.

Contrarrazões  ministeriais  às  fls.  142-148,  pugnando  pelo  não
provimento do apelo, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no
Parecer de fls. 150-164, opinou pelo desprovimento do recurso.

Lançado o relatório (fls. 166fv), foram os autos para o douto Revisor
(RITJ/PB 170, IV), que, com ele concordando, pediu dia para julgamento (fl. 167).

É o relatório.

VOTO:

1. Do juízo de admissibilidade recursal:

O recurso é tempestivo e adequado,  eis que se trata de apelação
criminal em irresignação à sentença penal condenatória e que foi interposta dentro do
prazo legal de 5 (cinco). Além disso, não depende de preparo, por se referir à ação penal
pública, em observância à Súmula n° 24 deste E. TJ/PB. Portanto, conheço do apelo.
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2. Do mérito recursal (inexistência de preliminares):

Conforme relatado, pretende a Defesa reformar a sentença atacada,
sob  o  argumento  de  que  o  apelante  não  poder  se  condenado  apenas  com base  nos
depoimentos dos policiais  e  da  vítima,  uma vez que,  sequer,  fora  identificado como
possuidor  da  res  furtiva,  não havendo qualquer  outro  elemento  que possa  apontar  a
materialidade delitiva, além de sustentar a ausência de concurso de agentes e a grave
ameaça, rogando pela desclassificação da conduta para furto simples. Por fim, aduz que
o crime não saiu da esfera da tentativa, devendo incidir o art. 14, II, do CP, bem como
que não há provas capazes de elucidar a prática do crime de corrupção de menores.

Eis, em suma, os termos da pretensão recursal, os quais, porém, não
merecem prosperar, consoante as razões adiante expendidas:

De início, cumpre dizer que a sentença de fls. 104-111 atendeu ao
teor do art. 381, III, do CPP1, visto conter as indicações dos motivos fáticos e jurídicos
que  ocasionaram  a  condenação  do  réu,  perfazendo,  assim,  o  silogismo  esperado
(subsunção legal), de forma que não foi prolatada ao vazio do acaso.

Quanto à capitulação imputada ao réu na sentença,  mister se deter
nas dicções dos tipos penais do art. 157, § 2°, I e II, do CP e do art. 244-B do ECA, in
litteris:

CP - Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem,
mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la,
por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.
[...];
§ 2° - A pena aumenta-se de um terço até metade:
[...];
I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;
II - se há o concurso de duas ou mais pessoas.

ECA - 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.

1 Art. 381. A sentença conterá:
[...];
III - a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão.
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O caso em comento é de fácil deslinde, não comportando maiores
delongas quanto à elucidação da autoria e da materialidade delitivas, uma vez que o
MM. Juiz a quo prolatou a sentença em conformidade com os aspectos fáticos, jurídicos
e  probatórios  discorridos  nos  autos,  pois  bem  se  debruçou  em  todo  o  percurso
processual,  valendo-se, para a condenação, de várias fontes probantes,  dentre elas,  o
reconhecimento  do  réu  pela  vítima,  os  depoimentos  testemunhais  e  a  declaração do
próprio  menor  infrator,  deixando  claro,  pois,  que  o  recorrente  praticou  os  crimes
consumados de roubo majorado e de corrupção de menor.

Ao compulsar os autos, observa-se que a materialidade e a autoria
delitivas dos crimes de roubo majorado e de corrupção de menor estão, devidamente,
comprovadas pelos elementos colhidos no inquérito policial e na instrução criminal, os
quais dão como certo que, no dia 5.6.2015, por volta das 23h, na via principal do Bairro
Valentina Figueiredo, nesta Comarca, o acusado conduzia uma motocicleta Yamaha, com
o adolescente A. A. M. S. na garupa, quando ambos abordaram a vítima David Geneton
Lopes Santana e, mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, subtraíram-lhe um
aparelho de telefonia celular.

Após o êxito do assalto, a dupla deixou o local. Acontece que, ao
passar  por  uma  guarnição  da  Polícia  Militar,  esta  percebeu  uma  atitude  suspeita  e
resolveu fazer a abordagem, mas os assaltantes empreenderam fuga, tendo os policiais
percebido que eles jogaram um objeto prateado. Durante a perseguição, a moto derrapou,
vindo os dois a cair no chão, ocasião em que foram detidos, em poder do aparelho celular
Nokia da vítima, que estava com o adolescente.

Ato contínuo, o condutor da viatura retornou e viu que o objeto
jogado pelos meliantes se tratava de uma pistola Bereta, inox, calibre .22.

Tais  assertivas  fáticas  encontram-se  comprovadas  pelo
reconhecimento da vítima, pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em
flagrante delito do apelante e pela declaração do próprio adolescente infrator, bem como
pelo fato de a res furtiva ter sido encontrada em poder dos assaltantes, consubstanciando,
então,  a  autoria  e  materialidade  dos  crimes  de  roubo  majorado  e  de  corrupção  de
menores em face do apelante.

Acerca desses acontecimentos, a vítima ratificou, em Juízo (DVD –
fl. 89), o depoimento prestado na esfera policial (fl. 27) e assim revelou os fatos:

[...] que na noite de hoje, por volta das 23h00m, se encontrava na
avenida Principal do bairro do Valentina quando se aproximaram
dois  sujeitos  em  uma  motocicleta  Y  BR,  de  cor  vermelha,  e
anunciaram um assalto; que o condutor da motocicleta puxou uma
arma e apontou a vítima dizendo: é um assalto, passa o celular; que
a vítima entregou sem reagir o seu aparelho de marca NOKIA, de
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cor preta, tendo, em seguida, os assaltantes ido embora; que, por
coincidência, uma viatura da polícia militar ia passando no local e
abordou  os  assaltantes;  que  a  vítima  viu  quando  os  assaltantes
foram  detidos  pelos  policiais  militares;  que  todos  foram
encaminhados para esta  unidade policial;  que reconhece os  dois
detidos  como sendo os autores do crime e  que foi  vítima;  que
quem puxou a arma foi o maior de idade, que conduzia a moto [...].

Em corroboração às palavras da vítima, encontra-se o revelador e
harmonioso depoimento, tanto na esfera policial como na judicial, do Policial Militar
Enzo Vieira Satoro, que, ouvido na Justiça (DVD – fl. 89), em suma, asseverou:

[...]  que  estava  realizando  rondas  na  rua  principal  do  bairro
Valentina quando avistou dois indivíduos numa motocicleta com
atitude  suspeita  [...];  que  a  viatura  emitiu  sinal  sonoro  e  eles
empreenderam em fuga,  momento em que caíram e os  policiais
conseguiram efetuar  a  abordagem e  a  prisão,  que  no  meio  do
caminho  os  policiais  perceberam  que  eles  jogaram  um  objeto
semelhante  a uma arma e  de cor prata;  que depois da prisão,  o
declarante mandou o motorista da viatura voltar ao local em que os
assaltantes jogaram o objeto, momento em que tomaram ciência de
que  era  uma  arma  de  fogo;  que  no  momento  da  abordagem
encontraram o celular da vítima; que a vítima foi até o local da
abordagem e reconheceu ambos os meliantes [...].

Nota-se, claramente, que as declarações da vítima estão em retilínea
consonância com os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do
recorrente,  sendo  certo  que  todos  reconheceram o  apelante  Carlos  André  Santos  de
Oliveira  como  um dos  participantes  nos  dois  crimes,  o  de  roubo  majorado  e  o  de
corrupção de menores.

Aliás,  especialmente  no crime de natureza patrimonial,  devido à
particularidade que envolve, em regra, seu modo de execução, quase sempre praticados
às escondidas, na ausência de testemunhas presenciais, ganha importância probatória a
palavra da vítima, sobretudo, quando harmoniosa e concordante com o acervo dos autos,
reforçando-se, a isso, o fato de os ofendidos terem reconhecido o meliante. A propósito,
eis o que dizem os julgados dos tribunais pátrios, inclusive, do E. STJ:

PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. 1.
DEPOIMENTO  EXCLUSIVO  DA  VÍTIMA.  PEDIDO  DE
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APROFUNDAMENTO
NA PROVA.  […].  1.  As  declarações  da  vítima,  apoiadas  nos
demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos
sem  a  presença  de  outras  pessoas,  é  prova  válida  para  a
condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu [...]. (STJ –
HC 195.467/SP - Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura – 6T –
J. 14.06.2011 – DJe 22.06.2011).
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Em crimes patrimoniais, a palavra das vítimas tem peso probatório
significativo,  sendo suficiente,  sobretudo quando harmônica com
os demais elementos probatórios, para ensejar a condenação. No
caso dos autos, a vítima reconheceu, tanto na fase policial quanto
em Juízo, o recorrente como sendo um dos autores do crime de
roubo do qual fora vítima, não havendo que se falar em ausência de
provas suficientes quanto à autoria delitiva [...]. (TJDFT – ApCrim
n° 20090510047898APR – Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati –
J. 30.06.2011 – DJ 12.07.2011, p. 133).

Em  termos  de  prova  convincente,  a  palavra  da  vítima,
evidentemente,  prepondera  sobre  a  do  réu.  Esta  preponderância
resulta do fato de que uma pessoa, sem desvios de personalidade,
não irá apontar desconhecido como autor de um delito, quando isto
não  ocorreu.  E  quem  é  acusado,  em  geral,  procura  fugir  da
responsabilidade  de  seu  ato.  Tratando-se  de  pessoa  idônea,  sem
qualquer animosidade contra o agente, não se poderá imaginar que
ela  vá  mentir  em  Juízo  e  acusar  um  inocente.  No  caso,  as
declarações das vítimas da ameaça informam e convencem sobre
os assaltos sofridos pela empresa de ônibus na qual trabalhavam
[...]. (TJRS – ApCrim n° 70043951458 – Rel. Des. Sylvio Baptista
Neto – J. 25.08.2011).

Também, deve-se prestigiar as declarações dos policiais que efetuaram
a  prisão  em flagrante  do  apelante  e  que,  por  isso,  se  tornaram testemunhas,  pois  são
indivíduos credenciados a prevenir e reprimir a criminalidade, não tendo interesse em acusar
e incriminar inocentes, merecendo crédito até prova robusta em contrário. E outro não é o
entendimento dos nossos tribunais, inclusive, do E. STF, in litteris:

VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES
POLICIAIS.  O  valor  do  depoimento  testemunhal  de  servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório - reveste-se de inquaestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal  do  agente  policial  somente  não  terá  valor,  quando  se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular
na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar -
tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações
não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos. (STF - HC 73.518/SP - Rel. Min. Celso de Mello
- DJU 18.10.96).

Prova – Testemunha – Depoimentos de policiais que realizaram o
flagrante, colhidos no auto de prisão e reafirmados em juízo com
plena observância do contraditório – Idoneidade. [...] É idônea a
prova  testemunhal  colhida  no  auto  de  prisão  em  flagrante  e
reafirmada  em  juízo,  com  plena  observância  do  contraditório,
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mesmo  constituída  apenas  por  depoimentos  de  policiais  que
realizaram o flagrante. (STJ - RT 771/566).

Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante
delito do acusado possuem eficácia  probatória,  não podendo ser
desconsiderados pelo só fato de emanar desses agentes públicos.
(TJPR -  AC 763.564-3 -  Rel.  Des.  Marcus Vinicius  de Lacerda
Costa - DJ 29/07/2011).

O nosso sistema de avaliação de provas é orientado pelo princípio
da persuasão racional do juiz (ou do livre convencimento motivado) previsto no art. 155
do CPP, e, com base nisso, o MM Juiz da causa fundamentou sua decisão de acordo com
a sua convicção extraída do acervo probatório, quando entendeu que o apelante foi o
autor do crime de roubo majorado.

As  testemunhas  das  defesas  em nada  contribuíram em favor  do
apelante,  pois não presenciaram os fatos e apenas informaram que o conheciam, não
trazendo aos autos nenhum fato que pudesse inocentá-lo.

No seu interrogatório, o recorrente nega sua participação nos dois
crimes  que  lhe  foram imputados,  mas  sua  versão  se  encontra,  totalmente,  isolada  e
discrepante com os elementos dos autos.

Cumpre registrar que os  Ministros da Terceira Seção do Superior
Tribunal  de  Justiça  (STJ)  aprovaram,  na  recente  data  de  14.9.2016,  uma  súmula
conceituando o crime de roubo em situações nas quais a posse do objeto roubado foi
mantida por pouco tempo.

Eis o enunciado aprovado da novel Súmula n° 582 do E. STJ:

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem
mediante emprego de violência ou grave ameaça,  ainda que por
breve  tempo  e  em seguida  à  perseguição  imediata  ao  agente  e
recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e
pacífica ou desvigiada.

Na hipótese, ficou demonstrado que restou consumado o crime de
roubo majorado pela saída da  res furtiva da esfera de vigilância do ofendido, situação
que se encontra explicitada no Auto de Prisão em Flagrante (fls. 6-10), no Boletim de
Ocorrência da Polícia Militar (fl. 24fv), no Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 29) e
no Auto de Entrega (fl. 30).

Também,  não  há  como  furtar-se  o  apelante  das  penalidades
previstas no art. 244-B do ECA. Isto porque tal delito é de natureza formal, bastando a
mera participação do menor de idade na empreitada criminosa para a sua configuração,

Apelação criminal n° 0004032-40.2015.2003                                                               Des. CMBF – Relator                          8



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

consoante dispõe a Súmula n° 500 do STJ, in verbis:

A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da
prova da efetiva corrupção do menor,  por  se tratar  de delito
formal.

O  entendimento  firmado  pelo  Juízo  de  piso não  se  afasta  da
jurisprudência  do  E.  STJ,  pois  demonstrada  a  participação  do  menor  na  conduta
criminosa, não há como reconhecer a atipicidade do delito de corrupção de menores.

Confiram-se os precedentes do Colendo STJ:

PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  PENA-BASE.  REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  DOSIMETRIA  FUNDADA  EM
ELEMENTOS  CONCRETOS  DO  DELITO  PRATICADO.
INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  7⁄STJ.  CORRUPÇÃO  DE
MENORES.  CRIME  FORMAL.  MENOR  CORROMPIDO.
FATORIRRELEVANTE  PARA A CONSUMAÇÃO.  [...].  2.  A
Terceira  Seção  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  ao  apreciar  o
Recurso  Especial  1.127.954⁄DF,  representativo  da  controvérsia,
firmou  entendimento  de  que,  para  consumação  do  delito  de
corrupção de menores - antes previsto no art. 1º da Lei 2.252⁄54, e
hoje  inscrito  no  art.  244-B  do  Estatuto  da  Criança  e  do
Adolescente - basta existirem evidências da participação do menor
de 18 anos em delito na companhia do agente imputável,  sendo
irrelevante o fato do adolescente já ter praticado outras infrações
penais,  dada  a  natureza  formal  do  crime.  3.  Agravo regimental
improvido (STJ - AgRg no AREsp n. 308.224⁄DF, Rel.  Ministra
Regina Helena Costa -  5T - DJe 26⁄09⁄2013).

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.  [...].  2."Para  a
configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-
B dom 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."(REsp1.127.954⁄DF,  Relator  Ministro  MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Seção, DJe 1⁄2⁄2012). 3. Agravo
regimental não provido (STJ - AgRg no AREsp n. 303.440⁄DF -
Rel. Ministro Jorge Mussi – 5T – DJe 01⁄08⁄2013).

Outro ponto recursal  que deve ser rebatido se trata da pretensão
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pela  desclassificação  do  crime  de  roubo  para  o  de  furto  tentado.  Ora,  os  relatos
testemunhais,  a perseguição, o flagrante delito,  a apreensão da  res furtiva e da arma
utilizada no evento criminoso (fl. 11) dão total amparo à capitulação punitiva extraída da
sentença de fls. 104-111.

Como  visto,  o  conjunto  probatório  demonstra  que  o  apelante
praticou  o  delito  de  roubo  majorado  pelo  concurso  de  pessoas  e  pelo  emprego  da
violência  ou  ameaça  exercida  com  emprego  de  arma,  em  concurso  formal  com  a
corrupção  de  menores,  como  descrito  na  denúncia,  mostrando-se  impossível  a
desclassificação para tentativa de furto.

De outro lado, percebe-se que estão, devidamente, configuradas as
qualificadoras impostas na denúncia e mantidas na sentença, pois ficou comprovado que
o recorrente praticou os roubos na companhia de um indivíduo, pouco importando que se
trate  de  menor  infrator,  e  que,  durante  os  assaltos,  foi  utilizada  arma  de  fogo  para
ameaçar a vítima, tanto que obteve êxito na empreitada criminosa.

O fato de o delito ter sido cometido na companhia de um adolescente
não impede a incidência da majorante relativa ao concurso de pessoas, pois a norma penal
tem natureza “objetiva”, não havendo a necessidade de que todos sejam capazes.

Ao discorrer  sobre  o concurso de pessoas  no delito  de  roubo,  o
penalista  Cezar  Roberto  Bitencourt  (in Código Penal  Comentado.  6.  ed.  São  Paulo:
Saraiva, 2013. p. 671) afirma que  “como no furto, é a concorrência de duas ou mais
pessoas na prática do crime, ainda que qualquer delas seja inimputável que pode tipificar
esta majorante de roubo”.

No mesmo sentido, é o magistério de Rogério Greco (in Código
Penal Comentado. 6. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2012. p. 461):

[...]  para caracterizar o concurso de agentes,  basta que duas ou
mais pessoas concorram para a prática delituosa [...], mesmo nas
hipóteses em que o crime tenha sido supostamente cometido na
companhia de inimputável.

Nesse contexto, não deve ser excluída a causa de aumento prevista
no inciso II do § 2º do art. 157 do Código Penal, pelo fato de o crime ter sido cometido
por duas pessoas, sendo uma delas menor inimputável.

Portanto, as provas da materialidade e autoria dos ilícitos emergem
em face do apelante de forma límpida e serena, por meio de informes trazidos durante a
instrução  criminal,  sendo certo  que  ele  praticou  os  crimes  de  roubo  majorado e  de
corrupção de menores, razão para não se falar de absolvição.
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Assim, não sendo o caso de reforma da sentença objurgada, impõe-
se manter a decisão em todos os seus termos, em razão das diversas circunstâncias que
condenaram o acusado às praticas delituosas aqui imputadas.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria
de Justiça, nego provimento ao recurso de Carlos André Santos de Oliveira, para manter
integralmente a sentença atacada.

É o meu voto.

Presidiu ao julgamento, com voto, o Desembargador Joás de Brito
Pereira  Filho,  Decano  no  exercício  da  Presidência,  dele  participando,  além de  mim
Relator,  o Dr. Carlos Antônio Sarmento,  Juiz de Direito convocado para substituir  o
Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo Senhor  Doutor  José  Marcos
Navarro Serrano, 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, aos 13 (treze) dias do mês de dezembro do ano de 2016.

João Pessoa, 15 de dezembro de 2016.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                      Relator
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