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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL N.  0030698-47.2016.815.2002 –  3ª  Vara Regional  de
Mangabeira/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Marco Antônio Carvalho de Souza
ADVOGADO:  Joacil Freire da Silva Júnior (OAB/PB 22.711) e Izabela Roque de
Siqueira Freitas e Freire (OAB/PB 21.953)
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  CONTRA  O
PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO
DE  PESSOAS.  CORRUPÇÃO  DE  MENORES.
CONCURSO  FORMAL  DE  CRIMES.
CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. PLEITO PELA
DESCLASSIFICAÇÃO  E  ABSOLVIÇÃO.
AUSÊNCIA DE  PROVAS.  RESPONSABILIDADE
INAFASTÁVEL.  AUTORIA E  MATERIALIDADE
INDUVIDOSAS.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

1.  Em  tema  de  delito  patrimonial,  as  palavras  da
vítima, especialmente quando descreve, com firmeza,
a  cena  criminosa  e  identifica  o  agente  com  igual
certeza,  representa  valioso  elemento  de  convicção
quanto  à  certeza  da  autoria  da  infração,  ademais
quando corroborada com depoimentos de testemunhas
presenciais.

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.

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, negar provimento ao recurso, em harmonia com o
parecer da Procuradoria de Justiça. Oficie-se.
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RELATÓRIO

Perante a  3ª Vara Regional de Mangabeira/PB,  Marco Antônio
Carvalho de Souza, devidamente qualificado, foi denunciado como incurso nas penas
do art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal e art. 244-B do ECA (fls. 2/4). 

Narra a peça denunciatória:

“Consta da peça informativa em anexo que, no dia 02 de
agosto de 2016, por volta das 14h0Omin, o  foi preso em
flagrante pelo crime de roubo qualificado pelo concurso de
agentes e grave ameaça por meio do emprego de arma de
fogo  e,  ainda,  corrupção  de  menor,  praticado  contra  a
vítima  Joseilson  Simplício  da  Silva,  fato  crime  este
ocorrido no Bairro da Gauchinha, nesta capital.

Narram os autos que policiais militares estavam realizando
rondas  no  Bairro  Funcionários  II,  nesta  cidade,  quando
viram o acusado, juntamente com o adolescente Ezequiel
Souza da Silva, este na garupa da motocicleta HONDA, de
placa  MON-4914,  cor  vermelha,  pilotada  por  Marco
Antônio,  em  atitude  suspeitas,  perseguindo-os  e
abordando-os logo em seguida, após perderem o controle
do veículo.

Diante  desta  situação,  os  agentes  efetuaram  a  revista
pessoal,  onde encontraram em poder do menor Ezequiel,
uma garrucha, calibre .32, três celulares, um relógio e uma
pulseira, conforme auto de apreensão e apresentação. Flui
dos  autos  que após a  prisão  do  acusado e  apreensão do
adolescente, ambos foram encaminhados à Delegacia para
a adoção das providências cabíveis.

Infere-se das peças de informação que os policiais militares
responsáveis  pela  prisão  do  denunciado  entraram  em
contato  com a  vítima  Joseilson,  que  é  dono  de  um dos
celulares roubados. Em seu depoimento na esfera policial,
a  vítima  informou  que,  por  volta  das  13h30m,  estava
retornando para o trabalho quando o acusado; juntamente
com o adolescente, aproximaram-se e, de arma de fogo em
punho, anunciaram o roubo, subtraindo de seu poder o seu
aparelho celular. Registre-se, ainda, que em seu termo de
declarações,  a  vítima  reconheceu  tanto  adolescente
responsável pela subtração do bem, quanto o denunciado,
que estava pilotando a motocicleta.
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Por  fim,  em  seu  interrogatório  perante  a  autoridade
policial, o acusado confirmou todos os fatos narrados nesta
peça  acusatória,  ratificando  em  todos  os  seus  termos,
informando que,  de  fato,  praticou o roubo,  em concurso
com o adolescente,  contra a vítima Joseilson e, ainda,  já
havia sido preso anteriormente pela mesma ação criminosa.

Em agindo assim,- está o denunciado MARCO ANTONIO
CARVALHO DE SOUSA incurso nas penas do art. 157, §
2°, incisos I e II, do Código Penal e 244-B do ECA, razão
porque espera o Ministério Público seja recebida a presente
Denúncia,  instaurando-se  a  competente  ação  penal,
citando-se  o  acusado  para  apresentar  defesa  escrita,  no
prazo  de  10  dias,  intimando-se  as  testemunhas  para
audiência  de  instrução  é  julgamento,  de  tudo  ciente  o
Ministério Público.”

Ultimada  a  instrução criminal  e  oferecidas  as  alegações  finais
pelas partes (fls. 53/57 e 59/60), o juiz a quo julgou procedente a pretensão punitiva
do Estado, para condenar, o acusado Marco Antônio Carvalho de Sousa, da seguinte
maneira (fls. 66/72V):

-  Para o roubo: pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 30
(trinta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época
dos fatos. Em face da atenuante da confissão (art. 65, III, d, do CP), reduziu a pena e
06 (seis) meses, perfazendo 4 (quatro) anos e 06 (seis) de reclusão. Atendendo a causa
especial de aumento da pena prevista no art. 157, § 2º,  I e II, do Código Penal, elevou-
a em 1/3 (um terço), ou seja, 1 (um) ano e 6 (seis) meses, finalizando em 6 (seis) anos
de reclusão e em 30 (trinta) dias-multa. 

-  Para o crime de corrupção de menores:  a pena-base em 2
(dois) anos de reclusão, pena esta que tornou definitiva em virtude de ausência de
outras circunstâncias a sopesar.

Tratando-se de concurso formal próprio entre cada um dos delitos
de roubo e o crime de corrupção de menores, aplicou, por força do art. 70, primeira
parte, a pena mais grave, no caso, a do roubo, que foi de  6 (seis) anos de reclusão,
aumentando em 1/5 (um quinto), tornando a pena definitiva em 7 (sete) anos, 2 (dois)
meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e 30
(trinta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos
fatos. 

Irresignado com o decisório adverso, o censurado recorreu a esta
Superior Instância (fls. 73/80), alegando que confessou a prática delitiva do roubo, no
entanto não foi beneficiado com a atenuante da confissão.
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Em relação a corrupção de menores,  roga pela sua absolvição,
sob o argumento da ausência de provas capazes de alicerçar um decreto condenatório.

Reclama que não há o que se falar na aplicação do art.  71 do
Código Penal.

Aduz, que não existiu grave ameaça ou violência exercida para
caracterização do tipo descrito na denúncia. Em face disso, roga pela desclassificação
para o art. 155, caput, do Código Penal na forma tentada.

Por  fim,  roga  pela  nulidade  da  sentença,  por  entender  que  a
decisão está desfundamentada.

Alternativamente, pleiteia a redução da pena para o mínimo legal,
mudança do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, com a substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ofertadas  as  contrarrazões  ministeriais  (fls.  87/91)  pela
improcedência do recurso manejado.

Nesta superior instância, a douta Procuradoria de Justiça opinou
pelo desprovimento do recurso (fls. 96/110).

É o relatório.

VOTO

Do juízo de admissibilidade recursal:

O recurso é tempestivo e adequado, por se tratar de apelação cuja 
interposição se deu dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto do art. 593 do CPP, e 
não depende de preparo, já que a ação penal é pública, em observância à Súmula n° 24 
deste E. TJ/PB. Portanto, conheço do apelo.

Da preliminar de sentença desfundamentada:

Antes do julgamento do mérito, passo a analisar a preliminar de
nulidade da sentença arguido pelo sentenciado.

O apelante aduz que a sentença está desfundamentada, porém,
verificando-se  o  conteúdo  da  decisão,  pode-se  concluir  que  não  existe  nenhuma
nulidade  para  ser  reconhecida,  isto  por  que,  o  magistrado  aplicou  a  pena  no  rito
traçado no art. 93 da Constituição Federal, bem assim, nas linhas estabelecidas nos
arts. 59 e 68 do Código Penal.
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Sobre o tema a jurisprudência orienta:

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  MAJORADO.
NULIDADE  DA  SENTENÇA  POR  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR
REJEITADA.  ABSOLVIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.
PROVAS  SUFICIENTES  DE  AUTORIA  E
MATERIALIDADE.  PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE
INQUISITORIAL  CORROBORADA  POR  OUTROS
ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS SOB O CRIVO
DO CONTRADITÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A
FORMA TENTADA. DESCABIMENTO. EMPREGO DE
ARMA  BRANCA.  DECOTE  DA  MAJORANTE.
INVIABILIDADE.  PERÍCIA.  DESNECESSIDADE.
PROVA TESTEMUNHAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE.
DESCABIMENTO.  RÉ  QUE  OSTENTA  MAUS
ANTECEDENTES.  RECURSO  DA  DEFESA
IMPROVIDO.  Não  há  que  se  falar  em  nulidade  da
sentença  quando  o  juízo  a  quo  enfrenta,  ainda  que
sucintamente,  as  teses  aventadas  pela  defesa.
Comprovadas  autoria  e  materialidade  do  crime  de
roubo  pela  palavra  da  vítima  na  fase  inquisitorial,
corroborada por outros elementos de prova colhidos em
juízo,  impõe-se a manutenção da sentença que julgou
procedente  o  pedido  de  condenação. A  respeito  da
consumação do crime de roubo, o STJ e o STF adotam a
teoria  da  apprehensio,  segundo  a  qual  se  considera
consumado o crime de roubo no momento em que, após
cessada a violência, o agente obtém a posse da Res furtiva,
ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição
policial, sendo prescindível que o objeto do crime saia da
esfera  de  vigilância  da  vítima.  Para  que  se  configure  a
causa  de  aumento  do  emprego  de  arma  nos  crimes  de
roubo,  é  desnecessária  a  sua  apreensão,  ou  mesmo  a
realização de perícia apta a comprovar a sua potencialidade
lesiva, mormente em se tratando de arma branca, em que a
potencialidade  lesiva  é  presumida.  Havendo na  CAC do
réu duas condenações por fatos anteriores, com trânsito em
julgado anterior  aos fatos  em tela,  uma delas  deverá ser
analisada  como  reincidência  e  a  outra  como  maus
antecedentes, o que não configura bis in idem. E, sendo a
ré portadora de maus antecedentes, não é possível a fixação
da  pena-base  no  mínimo  legal.  Preliminar  rejeitada.
Recurso  improvido.  (TJMG;  APCR  1.0024.16.061831-
0/001;  Rel.  Des.  Doorgal  Andrada;  Julg.  19/04/2017;
DJEMG 27/04/2017)”
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Mérito:

A  pretensão  recursal  consubstancia-se  na  contrariedade  à
sentença condenatória proferida pelo magistrado singular, pugnando por sua reforma,
para que o acusado seja beneficiado com uma reforma na pena aplicada para o crime
de roubo, desclassificando-o para furto tentado, e, absolvido, em função da ausência
de provas em relação ao delito de corrupção de menores. Vejamos:

Do roubo majorado pelo concurso de agentes:

As provas da materialidade e de autoria do ilícito emergem de
forma límpida e categórica do conjunto probatório, por meio de informes trazidos de
modo preciso e coerente, que vão, desde os depoimentos testemunhais declarações da
vítima e pela confissão do acusado tanto na esfera policial quanto na audiência de
instrução.

A vítima, quando em juízo, descreveu com riqueza de detalhes
toda a cena criminosa.

Destarte,  o  substrato  probatório  a  autorizar  uma condenação é
irrefragável  e  aprume.  A  materialidade  e  a  autoria  atribuídas  ao  apelante  são
incontestes,  visto  que  imbuídas  de  verossimilitudes  que  conduzem  à  inexorável
conclusão de seu responsável.

 
O juiz singular, ao proferir seu  decisum no molde condenatório,

enquadrando a conduta do recorrente no tipo delineado no art. 157, § 2º, I e II, do
Código Penal, e no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, c/c art. 70 do
CPB,  fê-lo  em consonância  com os  elementos  de  convicção encartados nos  autos,
mormente quando não carreado ao álbum processual nenhum elemento convincente a
lhe expurgar a culpabilidade, o qual venha a justificar a absolvição pretendida.

De  mais  a  mais,  nos  crimes  de  roubo  praticados  à  sorrelfa,  a
prova  coligida,  se  não  for  desconstituída  por  qualquer  dos  demais  elementos  de
convencimento apurados em instrução, como costuma acontecer no presente caso, é
absolutamente hábil para sustentar o decreto condenatório.

Da desclassificação para furto tentado:

Nos seus argumentos o apelante diz: “Não havendo, portanto, a
grave ameaça e a violência, elementos essenciais para a caracterização do delito
de roubo, deve haver DESCLASSIFICAÇÃO para o crime de furto simples (art.
155, caput, do Código Penal).
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Contudo, o argumento traçado pela defesa não encontra amparo
nos autos. Tanto é verdade, que ao reclamar erroneamente do sentenciante, afirmando
que não aplicou a atenuante da confissão e, diz textualmente nas suas razões:

“Ocorre que o recorrente confessou a prática delitiva
de  roubo  de  forma  espontânea,  bem  como
arrependeu-se  em  juízo.  Entretanto  não  fora
beneficiado  om  a  atenuante  da  confissão,  conforme
previsão legal. (fls, 74

Como  se  vê  dos  autos,  o  sentenciado  é  réu  confesso.  Dessa
maneira,  conclui-se  que  a  suposta  insuficiência  de  provas,  tão  decantada  pelo
recorrente  para  embasar  a  absolvição  ou  desclassificação,  esmorece  em  face  da
materialidade e da autoria incontestes, posto que esteadas em provas vigorosas.

Crime de corrupção de menores:

É  preciso  ressaltar  que  a  participação  do  adolescente  no
cometimento do crime de roubo qualificado,  restou, satisfatoriamente,  demonstrada
nos autos. 

Os autos informam que o menor é nascido em 14 de janeiro de
1999, contando, pois,  17 (dezessete) anos 06 (seis) meses e 19 (dezenove) dias de
idade na data do crime (02 de agosto de 2016). 

Acosto-me  ao  entendimento  de  que,  por  ser  formal,  o  delito
previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990,  prescinde da efetiva prova da corrupção
do menor. Vejamos o que dispõe a lei:

 “ 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:
(Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009).”

O menor,  devidamente  acompanhado por  sua  genitora,  e,  sem
nenhuma pressão afirmou claramente perante a autoridade policial: 

“(...)  que  estava  em  sua  casa,  por  volta  de  13:30,
quando  apareceu  o  maior  de  idade  conhecido  por

APELAÇÃO CRIMINAL N. 0030698-47.2016.815.2002 7
CMBF - Relator



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

MARCÃO; que o MARCÃO veio em uma moto; que
o declarante não sabia de quem seria a moto; que o
MARCÃO  chamou  o  declarante  para  realizarem
roubos;(...)”

Para configurar o crime descrito, bastante a demonstração de sua
participação no delito, juntamente, com o sujeito penalmente imputável. Esta a posição
adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante emerge da Súmula 500 que trago
à colação: 

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

Da ausência da continuidade delitiva.

O apelante  reclama que  o  sentenciante  aplicou a  continuidade
delitiva. Porém, o argumento levantado nas razões recusais, não encontra guarida nos
autos, isto porque, o magistrado aplicou o concurso formal, estabelecido no art. 70,
primeira parte do Código Penal, razão pela qual, não conheço do pleito, nesse aspecto.

Da dosimetria aplicada

Nas suas razões recursais, o réu busca a plicação da pena mínima.
No entanto, analisando os autos, constata-se, que em ambos os delitos, cinco (cinco)
circunstâncias judiciais foram aquilatadas de forma negativas.

É bom alvitre abe lembrar, que a fixação da pena é questão que se
insere na órbita de convencimento do Juiz, no exercício de seu poder discricionário de
decidir, resguardando-o, então, quanto à quantidade que julga suficiente na hipótese
concreta

Segundo estabelece o art. 59 do CP, o magistrado sentenciante
deve fixar a reprimenda em um patamar necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime e, seguindo o critério trifásico estabelecido pelo art. 68 do CP,
analisar as circunstâncias judiciais, das quais deve extrair a pena base para o crime
cometido, sempre observando as basilares a ele indicadas na lei penal. 

A respeito  deste  tema,  colhe-se  da  doutrina  de  Guilherme  de
Souza Nucci:
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“O  juiz,  dentro  dos  limites  estabelecidos  pelo
legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados
para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se
do  seu  livre  convencimento  (discricionariedade),
embora  com  fundamentada  exposição  do  seu
raciocínio  (juridicamente  vinculada).”  (in,  Código
penal  comentado.  9.  ed.  Rev.,  atual  e  ampl.  São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 388).

Com efeito,  para  a  fixação da  pena,  devem ser  observadas  as
especificidades de cada caso concreto, sem critérios rígidos e pré-definidos, o que faz
com que  o  magistrado possa  chegar  a  um quantum justo  e  adequado para  aquele
determinado fato criminoso. O juiz não deve ser tolhido de seu poder de, em cada
caso, aferir a pena justa e necessária.

O Juiz sentenciante, diante da análise das circunstâncias judiciais
do art. 59 do Código Penal, fixou a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão para o
crime de roubo e 02 (dois) anos de reclusão para o crime de corrupção do menor. 

Ora, para se chegar a esse quantitativo, levou em consideração as
circunstâncias  judiciais  que  foram  qualificadas,  por  maioria  absoluta,  como
desfavoráveis  ao  réu  (cinco,  no  total  para  ambos  os  delitos),  conforme  se  pode
observar na sentença de fls. 66/72v.

Pela simples leitura da análise realizada, percebe-se que todos os
vetores do art. 59 do CP foram, suficiente e devidamente, fundamentados, conforme
determina o disposto no art. 93, IX (princípio da motivação das decisões) e art. 5º,
XLVI (preceito da individualização da pena), ambos da CF/88.

Desse modo, mantida a pena aplicada na sentença, é de se julgar
prejudicado os pedidos de mudança de regime de cumprimento de pena, bem assim, a
substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por  restritiva  de  direitos,  por  força  da
determinação contida nos arts. 33, § 2º, “b” e art. 44, I, todos do Código Penal.

Ante  todo  o  exposto,  em  harmonia  com  o  parecer  da  douta
Procuradoria de Justiça, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença inalterada.

É o meu voto.

Cópia desta decisão serve como ofício de notificação.

Presidiu  a  Sessão  de  julgamento,  com voto,  o  Excelentíssimo
Senhor Desembargador Arnóbio Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal, dele
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participando,  além  de  mim,  relator,  o  Desembargador  Márcio  Murilo  da  Cunha
Ramos, revisor.

Presente aos trabalhos o Excelentíssimo Senhor Doutor Francisco
Sarmento Vieira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 22
(vinte e dois) dias do mês de agosto de 2017.

João Pessoa, 29 de agosto de 2017.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
Relator
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