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APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO  DE  MENOR.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARTIGOS 157,
§2º, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL. ARTIGO 244-
B  DO  ECA.  ARTIGO  12  DA  LEI  10826/2003.
MATERIALIDADE E AUTORIA INQUESTIONÁVEIS.
ALEGAÇÃO  DE  FALTA  DE  PROVAS  PARA
CONDENAÇÃO.  INOCORRÊNCIA.  FATO
AMPLAMENTE  COMPROVADO.  RÉU  DELATADO
PELO MENOR COMPARSA DO CRIME. CONFISSÃO
QUANTO AO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA
DE FOGO. DESPROVIMENTO DO APELO.

- Restando comprovado,  nos  autos,  a  materialidade  e  a
autoria da conduta delitiva, a condenação é medida que se
impõe,  notadamente  quando  se  constata  que  o  réu  foi
delatado pelo adolescente que atuou como comparsa do
autor.

- Para a configuração do delito tipificado no artigo 244-B,
caput, da Lei nº 8.069/1990, que é de natureza formal, é
necessário, apenas, que o agente pratique, juntamente com
o menor,  infração penal  ou o induza a praticá-la,  sendo
irrelevante a efetiva demonstração do desvirtuamento do
menor ou o fato de já ser afeito à prática de crimes.

- Constatando-se que o réu confessou a prática do delito
de posse ilegal de arma de fogo, é correta a condenação
aplicada pelo juízo primevo.

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 NEGAR  PROVIMENTO  AO  APELO.
COMUNIQUE-SE.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta pelo Sr.
MARCOS DA SILVA SOARES JÚNIOR, através da qual se insurge contra sentença
proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de João Pessoa/PB, que julgou
parcialmente procedente denúncia ajuizada pelo Ministério Público do Estado da
Paraíba, condenando-o pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II,
do CP), corrupção de menores (art. 244-B do ECA) e posse ilegal de arma de fogo (art.
12 da Lei nº 10.826/2003).

Exsurge da peça inicial acusatória que, no dia 11 de janeiro de
2015, o acusado Antoni Nascimento da Fonseca dirigia um veículo VW GOL, de placa
NEU2103,  na  contramão  da  Avenida  Cruz  das  Armas,  nesta  Capital,  quando  foi
abordado  pela  Polícia  ostensiva  que  lhe  indagou  sobre  a  procedência  do  veículo,
oportunidade em que ele afirmou pertencer ao menor Kelison Marquison Lima da Silva,
indicando  o  local  de  sua  residência.  O  referido  menor,  por  sua  vez,  confessou  ter
realizado um assalto,  com emprego de  arma de  fogo,  na residência  de  um Policial
Militar,  no dia  06 de janeiro de 2015,  juntamente com o acusado Marcos da Silva
Soares Júnior, que foi encontrado em sua residência em posse de um revólver calibre
38, oxidado, nº série AA426793, cinco munições do mesmo calibre, um fuzil calibre 44,
oxidado,  com numeração ilegível,  onze  munições  do  mesmo calibre  e  a  quantia  de
R$135,00 (cento e trinta e cinco reais). 

Após a prisão dos increpados, outras testemunhas se dirigiram à
autoridade policial, relatando um roubo que teria ocorrido num posto de combustíveis
localizado  na  Avenida  Pedro  II,  nesta  Capital,  oportunidade  em que  reconheceram
Marcos da Silva Soares Júnior e Antoni Nascimento da Fonseca como os responsáveis
pelo delito. 

Diante desses fatos, o réu Marcos da Silva Soares Júnior foi
incurso nas penas dos artigos 12 da Lei 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo),
157, §2º, I e II do Código Penal (roubo circunstanciado) e 244-B do Estatuto da
Criança e do Adolescente (corrupção de menores). Já o réu Antoni Nascimento da
Fonseca foi denunciado pelos dois últimos crimes supramencionados. 

Recebida a denúncia em 05/03/2015, os réus foram regularmente
citados, apresentando defesas às fls. 54/61 e 65/66.

Ultimada a instrução processual, o Juiz Eslu Eloy Filho proferiu
sentença  (fls.  173/183),  absolvendo  o  réu  Antoni  Nascimento  da  Fonseca,  por
inexistência de provas, e condenando o réu Marcos da Silva Soares Júnior por apenas
um dos roubos mencionados na denúncia, e pelos crimes de corrupção de menores e
posse ilegal de arma de fogo,  sendo-lhe imposta a pena definitiva de 07 anos de
reclusão, acrescida de 01 ano e 03 meses de detenção, a ser cumprida em regime
inicial fechado, além de 38 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à
época dos fatos. 



Inconformado, o réu Marcos da Silva interpôs apelação criminal
(fl. 187). Em suas razões (fls. 193/198), o apelante pleiteia a reforma da sentença a fim
de se aplicar em seu favor o princípio do in dubio pro reo. Aduz que o delator do crime
foi imediatamente posto em liberdade pela autoridade competente, sob a justificativa de
inexistência de autoria e materialidade do delito.  Ressalta que a vítima do crime de
roubo não reconheceu o acusado na esfera judicial. Além disso, afirma que o menor
Kelison Marquison Lima da Silva em nenhum momento indicou a sua participação nos
eventos delituosos aqui apurados. Pugnou, ao final, pela absolvição dos crimes de roubo
e corrupção de menores e aplicação da suspensão condicional do processo no tocante ao
crime de posse ilegal de arma de fogo.

Em contrarrazões, o Parquet rebate os argumentos defensivos e
pugna pela manutenção do decisum recorrido (fls. 201/204).

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da insigne Dr.
Francisco  Sagres  Macedo  Vieira  –  Procurador de Justiça –, manifestou-se pelo
desprovimento do apelo (fls. 226/235).

É o relatório. 

VOTO: 

Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos para a sua
admissão.

Diga-se,  inicialmente,  que,  além dos  crimes  de  corrupção  de
menores e posse ilegal de arma de fogo, este recurso analisará a autoria e materialidade
apenas  de  um dos  crimes  de  roubo narrados  na  denúncia,  já  que  o  juízo  a quo já
entendeu não ter ficado provada a autoria do crime de roubo ao posto de combustíveis
localizado na Avenida Pedro II, nesta Capital. Portanto, diante de recurso exclusivo da
defesa, impossível a reforma da decisão prolatada pelo juízo primevo, razão pela qual a
matéria se encontra superada.

Quanto aos demais crimes imputados ao réu Marcos da Silva
Soares  Júnior,  entendo  que  a  autoria  e  a  materialidade  encontram-se  sobejamente
provadas. De acordo com a denúncia, o referido réu, em companhia do menor Kelison
Marquison Lima da Silva, utilizando-se de arma de fogo, teria roubado a residência de
um Policial Militar, identificado apenas como Cabo Valdemar, conduzindo um veículo
VW GOL, de placa NEU2103. 

Ciente  desse  crime,  a  polícia  conseguiu  localizar  o  referido
veículo transitando na Avenida Cruz das Armas, ocasião em que estava sendo conduzido
pelo  denunciado  Antoni  Nascimento  da  Fonseca  –  absolvido  pelo  juízo  a  quo.  Ao
realizar  a  abordagem,  Antoni  relatou  que  o  veículo  pertencia  ao  menor  Kelison,
oportunidade em que a guarnição se dirigiu para a residência dele que, por sua vez,
confessou ter participado do roubo à casa do Policial Valdemar e asseverou que o crime
foi cometido em coautoria com Marcos da Silva Soares Júnior, indicando a localidade
em que o mesmo residia.

A defesa assevera existir dúvidas quanto à participação do réu
Marcos Júnior, porém, essa não é a realidade vislumbrada nos autos. Os depoimentos
prestados pelos Policiais Militares Vinícius Nascimento Bezerra, Wangleydson Willians



de Godoi (mídia digital de fl. 81) e Severino Pereira Batista (mídia digital de fl. 93)
confirmam a versão da acusação, notadamente o fato de o menor Kelison Marquison ter
confessado o crime e indicado a residência do seu comparsa Marcos,  localizada no
Município  de Bayeux,  fazendo com que os  policiais  se  dirigissem até  a  localidade,
ocasião em que encontraram duas outras armas de fogo.

Registre-se que, em juízo, além de narrar os fatos como acima
delineados,  as  testemunhas  confirmaram os  depoimentos  prestados  na  delegacia,  os
quais passo a transcrever:

Depoimento prestado por Vinícius do Nascimento Bezerra na esfera
policial (fl. 03):
“[...] no dia de ontem, por volta das 22h30min, realizava rondas na
VTR5649 pela Avenida Cruz das Armas, quando nas imediações do
cemitério, sentido Centro – Bairro dos Novais, avistou o veículo VW
Gol, cor prata, placa NEU2103/Natal/RN, que trafegava pela avenida
em sentido contrário e parou o veículo para fazer uma abordagem;
que  decidiu  parar  e  abordar  o  veículo  citado,  porque  tinha
informações  de  que  no  dia  06.01.2015,  três  indivíduos  tinham
praticado o crime de roubo a uma residência no Bairro Cruz das
Armas, pertencente a um policial militar, Cabo Valdemar, lotado no 1º
BPM; que ao fazer a abordagem, o motorista do veículo, de nome
Antoni Nascimento da Fonseca, ao ser indagado sobre a origem do
veículo,  disse  ter  tomado emprestado de um colega,  recentemente;
que Antoni se dispôs a levar os policiais militares até a residência
desse colega; que ao chegar na casa indicada, no bairro Cruz das
Armas,  o  senhor  Kelison  Marquison  Lima  da  Silva,  17  anos,  se
apresentou como sendo o dono do carro; que ao ser indagado se teria
praticado,  juntamente  com  mais  dois  homens,  um  assalto  a  uma
residência  no  dia  06.01.2015,  no  bairro  Cruz  das  Armas,
primeiramente negou, porém com a chegada de uma das vítimas, a
qual o reconheceu de imediato, confessou então ter participado do
assalto à residência do militar, na companhia de dois comparsas; que
a partir desse momento, Kelison se dispôs a indicar a residência dos
outros  dois  comparsas,  localizada  na  cidade  de  Bayeux,  PB;  que
diante  dessa  informação,  acionou  uma  outra  equipe  de  policiais
militares  que  conduziu  o  acusado  até  a  cidade  de  Bayeux,  para
indicar a residência dos comparsas; que foi dada voz de prisão ao
acusado e apresentado à autoridade policial plantonista; [...]”

Depoimento prestado por Wangleydson Willians de Godoi na esfera
policial (fl. 05):
“[...]  no dia de ontem, por volta das 22h30min, foi  acionado pelo
CIOP para dar  apoio  a guarnição do Sargento Batista,  no bairro
Cruz  das  Armas;  que  dirigiu-se  até  a  residência  de  Kelison,
proprietário do veículo VW GOL, no bairro Cruz das Armas; Kelison
encontrava-se em frente a sua residência e pediu então para falar
com o genitor de Kelison; que informou ao genitor de Kelison que
este estava sendo considerado suspeito por um assalto em um posto
de  combustível;  que  o  genitor  de  Kelison  permitiu  então  que  esta
testemunha  adentrasse  o  imóvel;  que  entrou  e  nos  pertences  de
Kelison foi encontrado um revólver calibre .38 municiado com cinco
munições; indagado sobre um assalto ocorrido no dia de ontem ao
Posto  de  Combustível  Opção,  no  bairro  da  Torre,  confessou  que
participou  do  assalto  citado  como  também  ao  furto  ocorrido  na
residência do policial militar Valdemar; em seguida o pai de Kelison



permitiu  que  a  testemunha  adentrasse  o  imóvel  para  verificar  se
havia  algum material  relativo  ao  assalto;  que  entrou  no  imóvel  e
encontrou dentro de roupas um revólver calibre .38; Kelison informou
que havia mais um elemento que praticou o assalto e que este estaria
com uma outra arma de fogo; que deslocou-se até a cidade de Bayeux
até a Rua Manoel Francisco, nº 20, Bairro Mário Andreazza, quando
foi recepcionado por Marcos da Silva Soares Júnior; que a pessoa de
Alvina Cleicicalina de Paiva autorizou a entrada desta testemunha e
no  quarto  foi  encontrado  um  revólver  calibre  .38  marca  Rossi,
oxidado,  numeração  AA426793,  com  cinco  munições  intactas  e
embaixo  da  cama  de  Marcos  da  Silva  encontrou  um  fuzil,  sem
numeração, de marca desconhecida contendo três cartuchos em seu
interior  e  oito  em um saco,  próximo do local  em que guardava a
arma,  totalizando  11  munições;  que  foi  dada  voz  de  prisão  ao
acusado e apresentado à autoridade policial plantonista; [...]”

Os referidos depoimentos – repise-se, confirmados em juízo –
demonstram que o réu Marcos Júnior foi um dos autores do crime de roubo perpetrado
na  residência  do  Cabo  Valdemar,  já  que  foi  delatado  pelo  próprio  comparsa  que,
inclusive, indicou o local de sua residência. 

É importante destacar, ainda, o depoimento de Rayssa Gonzaga
Ferreira,  irmã  do Cabo Valdemar  e  que  estava  presente  no  momento  do  assalto.  A
referida declarante, ao ser ouvida em juízo (mídia digital de fl. 81) asseverou que estava
em  casa,  em  companhia  de  outras  três  pessoas,  quando  os  meliantes  chegaram  à
residência conduzindo um veículo VW GOL, placa NEU2103. Assevera que o menor
Kelison e um outro comparsa ingressaram no imóvel  e,  ambos de arma em punho,
anunciaram o assalto. Afirma que eles subtraíram certa quantia em dinheiro, um cofre
com moedas e eletrodomésticos, incluindo um climatizador e uma TV. 

Ressalte-se  que,  ao  ser  ouvida  no  âmbito  policial,  a  vítima
supramencionada reconheceu o acusado Marcos da Silva Soares Júnior, conforme se
extrai do depoimento de fl. 21, abaixo transcrito: 

“[...]  que  nesta  delegacia  reconheceu Kelison  Marquison Lima da
Silva e Marcos da Silva Soares Júnior, sem nenhuma dúvida, como
sendo  o  mesmo  homem  que  na  companhia  de  um  amigo,  entrou,
revirou e roubou a sua casa; […]”

É  bem  verdade  que,  em  juízo,  a  declarante  afirmou  que  as
características físicas do acusado Marcos estavam um pouco diferentes, já que ele havia
engordado  um  pouco  e  o  cabelo  estava  diferente,  porém,  afirmou  que  a  pessoa
submetida ao reconhecimento é muito parecida com aquela que roubou sua residência.
Ora, não podemos omitir o tempo transcorrido entre a data do fato – 06/01/2015 – e a
data do depoimento em juízo – seis meses depois. Além disso, a autoria imputada ao
acusado Marcos está comprovada pelos depoimentos prestados pelos policiais militares,
já que confirmaram a delação efetivada pelo menor Kelison. Portanto, independente do
reconhecimento da vítima, a autoria do delito está comprovada.

Diga-se,  ademais,  que  a  condenação  pelo  crime  de  roubo
independe do desfecho adotado pela Vara de Infância e Juventude com relação ao menor
Kelison. Malgrado esse fato, vislumbro que o adolescente foi representado pelo órgão
ministerial, que pugnou, na oportunidade, pela aplicação de medida socioeducativa.



Passemos à análise do crime de corrupção de menores. Para a
configuração  do  delito  tipificado  no  artigo  244-B,  caput,  da  Lei  nº  8.069/1990  é
necessário que o agente corrompa ou facilite a corrupção de menor de dezoito anos,
com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la – situação esta que restou
claramente evidenciada nos autos.

Desse  modo,  ressalte-se  a  existência  de  dois  núcleos  verbais
delitivos,  “corromper”  ou  “facilitar”  a  corrupção.  Assim,  além de  o  sujeito  passivo
possuir menos de dezoito anos, exige-se que ainda não esteja corrompido ou, ainda que
corrompido,  a  conduta  do  agente  corruptor  seja  capaz  de  corrompê-lo  ainda  mais.
Portanto, é possível a configuração desse crime nos casos em que o adolescente já seja
afeito ao mundo do crime. Nesse sentido, diga-se com o Superior Tribunal de Justiça:
verbis, 

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  ESPECIAL.  PENAL.
CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. ADOLESCENTE
JÁ CORROMPIDO. IRRELEVÂNCIA. CONTRARIEDADE AO ART.
5º, LIV, DA CF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO.
1.  A decisão agravada está na mais absoluta consonância com a
jurisprudência desta Corte,  firmada no sentido de que independe
para a configuração do delito se o adolescente já era corrompido
quando praticou a conduta delituosa.  Precedentes. 2.  Em recurso
especial,  via  destinada  ao  debate  do  direito  federal,  é  inviável  a
análise  da  alegação  de  ofensa  aos  princípios  constitucionais  da
proporcionalidade e da razoabilidade (art. 5º, LIV, da CF), ainda que
para  fins  de  prequestionamento.  3.  Agravo  regimental  improvido.
(STJ,  AgRg no REsp 1563682/RJ,  Rel.  Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016) –
g.n.

Conforme  alhures  demostrado,  restou  devidamente
consubstanciado  nos  autos  que  o  acusado  Marcos,  na  companhia  do  adolescente
Kelison, praticou um assalto à residência do Cabo Valdemar, mediante, inclusive, uso de
armas de fogo, as quais foram manuseadas pelo acusado e pelo menor para abordar as
vítimas  que  se  encontravam  naquela  residência.  Assim,  há  no  acervo  probante
elementos a concluir que o recorrente efetivamente corrompeu menor de 18 (dezoito)
anos, para com ele praticar os delitos de roubo em apreço.

É de se registrar, por necessário, que o crime de corrupção de
menores possui natureza formal, bastando a participação do adolescente na conduta para
que haja a  subsunção ao tipo penal,  sendo desnecessária  a  efetiva demonstração do
desvirtuamento do menor. 

Aliás, a Súmula 500 do STJ dispensa prova da efetiva corrupção
do menor. Por se tratar de delito formal, basta que ele tenha participado do crime de
roubo. Vejamos:

“Súmula 500: a configuração do crime previsto no artigo 244-B do
Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva
corrupção do menor, por se tratar de delito formal”. 

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL.  ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO



DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS (POR DUAS VEZES)  E
CORRUPÇÃO  DE  MENORES.  PRELIMINAR.  EXPEDIÇÃO  DE
GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO  DO  DELITO  PARA FURTO.  DECOTE  DA
MAJORANTE  DE  EMPREGO  DE  ARMA  DE  FOGO.
RECONHECIMENTO  DA  ATENUANTE  DE  MENORIDADE
RELATIVA.  REDUÇÃO  DA PENA E  ALTERAÇÃO  DE  REGIME.
RECURSO  PARCIALMENTE  PROVIDO.  1.  A  preliminar  de
expedição de guia provisória para início do cumprimento da pena
aplicada  ao  acusado,  a  teor  do  disposto  no  art.  105  da  Lei  nº
7.210/1984, é de ser acolhida na medida em que já houve, inclusive, o
trânsito  em  julgado  da  decisão  condenatória  para  a  acusação,
aspecto que evidencia a impossibilidade de majoração da pena. 2.
Nos  crimes  contra  o  patrimônio,  normalmente  praticados  na
clandestinidade,  as  declarações  firmes  e  conexas  da  vítima,
sintonizadas com outras provas coligidas nos autos, têm importante
valor  probatório,  mormente  quando corroboradas por depoimentos
de policiais que ratificam, em juízo, de forma coerente e concisa, as
informações prestadas na fase policial.  3.  Para a configuração do
crime de corrupção de menores, que é de natureza formal, basta que
o  maior  imputável  pratique,  juntamente  com  o  menor,  infração
penal ou o induza a praticá-la, sendo, pois, desnecessária a efetiva
demonstração do desvirtuamento do menor. 4. (...)”. (TJMG - APCR
1.0079.13.079851-9/001  -  Relª  Desª  Kárin  Emmerich  –  DJ:
11/11/2014) - grifei 

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIMES  DE  TRÁFICO  DE
ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO. PARCIAL CONDENAÇÃO.
DUPLA  INSURGÊNCIA.  APELO  DEFENSIVO.  RÉU  D.B.
INTEMPESTIVIDADE.  (…)  APELO MINISTERIAL.  CORRUPÇÃO
DE  MENORES.  ABSOLVIÇÃO.  PLEITO  CONDENATÓRIO.
PROVIMENTO.  Para  a  configuração  do  delito  de  corrupção  de
menores, é necessário que o sujeito imputável pratique em conjunto
ou instigue o menor a praticar determinada infração penal, sendo
um delito formal. Precedente do Supremo Tribunal Federal. (...)”.
(TJRS - Apelação Crime Nº 70059760538 – Rel.: Rosane Ramos de
Oliveira Michels – DJ: 26/02/2015)

Como já demonstrado, os policiais foram uníssonos ao dizer que
o menor Kelison confessou a prática do roubo e disse tê-lo cometido em companhia de
Marcos Júnior, indicando, inclusive, o local de sua residência.

Ademais, não pairam dúvidas sobre a autoria e materialidade do
crime  de  posse  ilegal  de  arma  de  fogo.  Os  policiais  responsáveis  pela  diligência
afirmaram ter encontrado duas armas de fogo (um revólver calibre 38 e um fuzil calibre
44) no quarto do acusado Marcos. Ao ser interrogado pelo juízo (mídia digital de fl.
109), o increpado confessou a autoria do delito, afirmando que possuía as armas com
propósito exclusivo de se defender.  Portanto,  tanto a confissão,  como os relatos das
testemunhas, autorizam a condenação.

Por fim, não vislumbro mácula na aplicação da pena, já que o
juiz realizou o critério trifásico de maneira escorreita, prova disso é que sequer houve
impugnação desse capítulo da sentença.

DISPOSITIVO



Ante o exposto, em conformidade  com o parecer da
Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO AO APELO, mantendo incólume os
demais termos da sentença prolatada pelo Juízo monocrático. COMUNIQUE-SE.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, decano no exercício da Presidência, dele
Participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Carlos Antônio Sarmento
(juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha
Ramos)  e  Marcos  William de  Oliveira  (juiz  de  Direito  convocado,  com jurisdição
limitada,  para substituir o Exmo. Des. Joás de Brito Pereira Filho), revisor e Carlos
Martins Beltrão Filho. Ausente o Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Júnior.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor  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, 06 de dezembro de 2016.

                                                       Carlos Antônio Sarmento
            juiz convocado


