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A exordial acusatória narra descritivamente toda a
conduta delituosa, na medida em que apresenta a
exposição  dos  fatos  criminoso,  suas
circunstâncias, além da qualificação do acusado,
classificação dos crimes e o rol de testemunhas
necessário  para  o  deslinde  do  caso,  tudo  de
acordo com as exigências do art. 41, do Código
de Processo Penal.

Havendo  provas  robustas  imputando  ao  ora
apelante a autoria delitiva,  diante todo o acervo
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probatório constante no caderno processual, não
há o que se falar em absolvição.

Não  restando  evidenciado  nos  autos  que  o
acusado praticou os crimes de roubo e o crime de
corrupção de menores com desígnios autônomos,
aplicar-se-á a regra do concurso formal, disposta
no art. 70, do CP.

A sanção penal prevista no tipo penal do art. 244-
B do ECA, é de natureza privativa de liberdade,
sem cominação com pena de multa.

Vistos, relatados e discutidos esses autos acima identificados;

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  por  unanimidade,  em DAR  PROVIMENTO  PARCIAL AO  APELO,
PARA REDUZIR A PENA  PARA 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20
(VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, E 13 (TREZE) DIAS-MULTA, E AFASTAR A
PENA  DE  MULTA  EM  RELAÇÃO  AO  CRIME  DE  CORRUPÇÃO  DE
MENORES,  NOS  TERMOS  DO  VOTO  DO  RELATOR,  EM  DESARMONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Apelação  Criminal  (fl.92) manejada  por  Arthur

Alencar  Lacerda  Florentino  face  a  sentença  de  fls.  85/89,  proferida  pelo

Juízo de Direito da 1ª Vara da comarca da Piancó/PB,  que o condenou a

uma pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,  em regime

inicialmente  semiaberto, além de 23 (vinte e três) dias-multa, pela prática

dos delitos esculpidos no art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP, c/c art. 244-B, do

ECA, na forma do art. 69, do CP.

Em suas  razões recursais, de fls. 93/99, o apelante alega, em

caráter  preliminar,  inépcia  da  inicial  acusatória.  No  mérito, pugna  pela

absolvição para ambos os delitos.

Desembargador João Benedito da Silva
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Subsidiariamente, suplica pela redução da reprimenda estatal e

pela substituição da pena corpórea por penas restritivas de direito.

Contrarrazoando (fls.  105/112),  o  representante  do  Ministério

Público a quo pugnou pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça exarou parecer, às fls. 131/136,

da lavra da Procuradora Maria Lurdélia Diniz de Albuquerque Melo, opinando

pela manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

VOTO

O representante do Ministério Público a quo ofereceu denúncia

em desfavor de  Arthur Alencar Lacerda Florentino,  imputando-lhe a prática

dos delitos previstos no art. 157, § 2°, incisos I e II do Código Penal  e art.

244-B do ECA.

Narra a peça acusatória que, no dia 08 de novembro de 2014, o

adolescente  A.  E.  V.  P.,  que  contava  com 17  anos,  à  época,  praticou  ato

infracional  análogo  ao  crime  de  roubo,  contra  um  posto  de  combustíveis

localizado no Município de Olho D’Água/PB, ocasião em que subtraiu a quantia

de R$ 669,00 (seiscentos e sessenta e nove reais), mediante o emprego de

arma de fogo, a qual foi emprestada pelo acusado, ora recorrente, que teria

participado  do fato, conforme transcrevo abaixo:

“(…)  Logo  após  o  cometimento  do  referido  ato
infracional, o adolescente empreendeu fuga, sendo a
Polícia Militar acionada logo após a ocorrência do fato;
diante disto, considerando as características físicas do

Desembargador João Benedito da Silva
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suspeito, bem como as vestimentas que utilizava, foi
possível  localizar  [nome  do  menor],  o  qual  foi
encontrado com a arma de fogo utilizada no assalto e
com  a  quantia  financeira  então  subtraída,  nas
proximidades  da  fazenda  pertencente  a  Antônio
Loureiro Filho.

De acordo com as informações constantes nos autos,
Antônio Loureiro Filho disse aos policiais militares que
[nome do menor] teria batido em sua porta, informando
que  era  caçador  e  que  estava  perdido;  diante  da
negativa de Antônio Loureiro Filho em abrir  a porta,
[nome  do  menor] efetuou  uma  ligação  telefônica,
oportunidade em que Antônio  Loureiro Filho ouviu  o
adolescente falar o seguinte: ‘venha me buscar que a
parada deu certo’.

Assim,  com as informações  repassadas  por  Antônio
Loureiro  Filho,  os  policiais  militares  observaram que
[nome do menor] também possuía um aparelho celular
e,  ao  consultar  a  lista  de  ligações  efetuadas  pelo
adolescente,  identificaram  o  último  número  utilizado
pelo  infrator.  Ato  contínuo,  os  policiais  militares
solicitaram ao adolescente  que efetuasse  uma nova
ligação,  para  aquele  mesmo  número,  e  dissesse  a
mesma expressão ouvida por Antônio Loureiro Filho,
qual seja, ‘venha me buscar que a parada deu certo’.

Durante o deslocamento para a cidade de Piancó/PB,
a guarnição da Polícia Militar que efetuou a apreensão
de  [nome do menor], identificou o veículo conduzido
por  Arthur  Alencar  Lacerda  Florentino,  tendo  o
adolescente informado aos policiais que o flagranteado
era a pessoa que teria emprestado o revólver utilizado
para a prática do assalto, bem como aquele com quem
o  adolescente  havia  mantido  contato  telefônico,
minutos antes. (...)”

Processado,  regularmente,  o  feito,  o  Juízo  primevo julgou

procedente a denúncia, condenando o réu nos moldes da exordial acusatória ,

a uma pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 dias-

multa, pela prática do crime de roubo majorado; e 01 (um) de reclusão e 10

dias-multa, pelo delito de corrupção de menores. Penas estas que, somadas,

nos termos do art. 69, do CP, resultaram em uma reprimenda de 06 (seis) anos

e  04  (quatro)  meses  de  reclusão,  a  ser  cumprida,  inicialmente,  em regime

Desembargador João Benedito da Silva
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semiaberto, além de 23 (vinte e três) dias-multa.

Inconformado  contra  a  referida  decisão,  o  apelante  recorreu,

alegando, em caráter preliminar, inépcia da inicial acusatória. No mérito, pugna

pela  absolvição  para  ambos  os  delitos.  Por  fim,  e  em  caráter  subsidiário,

suplica  pela  redução  da  reprimenda  estatal  e  pela  substituição  da  pena

corpórea por penas restritivas de direito.

 

1. DA PRELIMINAR – INÉPCIA DA EXORDIAL ACUSATÓRIA

A Defesa, quando de suas razões recursais, alegou, em caráter

preliminar,  que  a  denúncia  é  inepta,  porquanto  não  descreve

pormenorizadamente  o  fato  criminoso  nem  as  circunstâncias  que  o

envolveram, assim como não esclarece o grau de participação do acusado,

segundo sustenta.

No entanto, analisando-se a peça inicial (fls. 02/05), nota-se que

tais alegações não merecem ser acolhidas, pois a exordial acusatória narra as

condutas delituosas praticadas na medida em que apresenta a exposição dos

fatos criminosos, suas circunstâncias, além da qualificação do acusado e do

menor que participou do evento, classificação dos crimes e o rol de testemunha

necessário para o deslinde do caso, bem como descreve detalhadamente em

que  consistiu  a  participação  do  acoimado,  tudo  com  base  nas  peças

produzidas durante a fase inquisitorial.

Senão, vejamos excerto da peça vestibular:

“(…) Arthur Alencar Lacerda Florentino Subtraiu para
si, em comunhão de esforços e unidade de desígnios
com o adolescente  [nome do menor], a quantia de R$
669,00  (seiscentos  e  sessenta  e  nove  reais),
pertencente  a  Rosa  Maria  Lopes  de  Caldas  Cirino,
com o emprego de uma arma de fogo

Desembargador João Benedito da Silva
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[…]

De acordo com as investigações, o adolescente [nome
do  menor], com  17  (dezessete)  anos  de  idade,
praticou ato infracional análogo ao crime tipificado no
Art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, fato ocorrido no
dia 08 de novembro de 2014, por volta das 21:30, na
cidade de Olho D’Água/PB.

Logo após o cometimento do referido ato infracional, o
adolescente  empreendeu  fuga  […]  o  qual  foi
encontrado com a arma de fogo utilizada no assalto e
com  a  quantia  financeira  então  subtraída,  nas
proximidades  da  fazenda  pertencente  a  Antônio
Loureiro Filho.

 Antônio Loureiro Filho disse aos policiais militares que
[nome do menor] teria batido em sua porta, informando
que era caçador e que estava perdido
[…]
[nome  do  menor] efetuou  uma  ligação  telefônica,
oportunidade em que Antônio  Loureiro Filho ouviu  o
adolescente falar o seguinte: ‘venha me buscar que a
parada deu certo’.

os policiais militares observaram que [nome do menor]
também possuía um aparelho celular
[…]
 Ato  contínuo,  os  policiais  militares  solicitaram  ao
adolescente  que  efetuasse  uma  nova  ligação,  para
aquele  mesmo  número,  e  dissesse  a  mesma
expressão ouvida por Antônio Loureiro Filho, qual seja,
‘venha me buscar que a parada deu certo’.

Durante o deslocamento para a cidade de Piancó/PB,
a guarnição da Polícia Militar que efetuou a apreensão
de  [nome do menor], identificou o veículo conduzido
por  Arthur  Alencar  Lacerda  Florentino,  tendo o
adolescente  informado  aos  policiais  que  o
flagranteado era a pessoa que teria emprestado o
revólver  utilizado para a prática do assalto,  bem
como  aquele  com  quem  o  adolescente  havia
mantido contato telefônico, minutos antes.

[…]

Diante disso, firmou-se o entendimento no sentido de
que  Arthur Alencar Lacerda Florentino é partícipe
do crime previsto no Art. 157, §2º, I e II, do Código
Penal,  tendo  também  corrompido  o  adolescente

Desembargador João Benedito da Silva
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[nome  do  menor]  a  praticar  o  referido  ato
infracional,  circunstância  que  também  denota  o
cometimento do delito tipificado no art.  244-B da
Lei n 8.069/90 (...)”

Percebe-se,  desse  modo,  que  a  peça  pórtica  atende  as

exigências do art. 41, do Código de Processo Penal, permitindo, dessa forma, a

ampla defesa do recorrente; e que são inconsistentes as alegações defensivas,

no sentido de que a denúncia não detalha como se deu a participação do

denunciado, ora apelante. 

Conclui-se,  portanto,  que  a  denúncia  seguiu  corretamente  os

parâmetros  estabelecidos  em  lei,  não  havendo,  assim,  nulidade  a  ser

declarada.

Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada.

Passemos a analisar o mérito recursal.

2. DO MÉRITO

2.1. DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

No  mérito,  o  recorrente  pugna  pela  absolvição  em  relação  a

ambos os delitos. Para tal, nega que tenha participado do fato praticado pelo

menor infrator.

Ao  ser  interrogado  em  sede  policial  (fl.  13),  o  censurado,

acompanhado  de  seu  advogado, negou  que  tivesse  prestado  auxílio  ao

adolescente para a prática do fato ora em apreço:

“(…)  Que  não auxiliou  nem  participou  do  roubo

Desembargador João Benedito da Silva
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praticado  por  [prenome  do  menor]  no  posto  de
combustível;  que  não  é  amigo de  [prenome  do
menor], apenas o conhece de jogo de futebol, e por
isso foi fazer um favor para ele porque recebeu uma
ligação  telefônica  onde  o  mesmo  dizia:  ‘venha  me
pegar aqui que estou a pé, e informou a ponto que era
no cruzeiro’’; que se deslocou ao ponto determinado e
foi surpreendido pela polícia militar que lhe deu voz de
prisão (...)”
(Interrogatório Policial do Acusado – fl. 13)

Tais  alegações  foram  corroboradas  pelo  teor  dos  relatos

fornecidos  pelo  adolescente  infrator,  o  qual,  ao  ser  ouvido  pela  autoridade

policial, na presença do mesmo advogado (fl. 16), confessou a prática do ato

infracional e asseverou que o réu Artur Alencar não teve nenhuma participação

no fato descrito na denúncia. Contudo, não explicou porque telefonou para o

acusado:

“(…) Que se deslocou para a Cidade de Olho D’Água
numa corrida de moto táxi e se posicionou escondido
até um momento certo para anunciar o roubo
[…]
que recebeu o dinheiro e foi embora do posto entrando
no mato; que andou pelo mato e foi localizado pelos
policiais; que ao revistá-lo encontraram o revólver cal.
38 e o dinheiro fruto do roubo; que os dois militares
perguntaram  ao  interrogado  quem  participou  do
assalto com ele,  então este efetuou uma ligação do
seu aparelho celular para Arthur para que este viesse
pegá-lo;  que  com  poucos  minutos  Arthur  veio  ao
encontro  do  interrogado  e  recebeu  voz  de  prisão;
informa o interrogado que Arthur veio ao encontro
deste sem nada saber de nada (...)”
(Interrogatório do Menor em sede Policial – fl. 16)

Em  juízo,  ao  ser  interrogado  pela  magistrada  singular  (mídia

audiovisual – fl. 54), o réu manteve sua versão defensiva, asseverando que foi

ao encontro do adolescente  apenas para dar-lhe uma carona,  e  que  não

sabia do ato infracional anteriormente perpetrado.

Desembargador João Benedito da Silva
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Na mesma vertente, a testemunha A. E. V. P., (que era menor à

época do fato e praticou o ato infracional descrito nestes autos) ao ser inquirido

pela  juíza  monocrática  (mídia  audiovisual  –  fl.  54),  afirmou  que  praticou

sozinho a subtração no posto de combustíveis; que o réu não teve nenhuma

participação  e  sequer  sabia  do  fato;  e  que  a  arma apreendida  havia  sido

adquirida a um desconhecido, na manhã do dia dos fatos.

Ainda,  na  ocasião,  o  menor  relatou  que  os  pelos  policiais

militares, ao apreendê-lo, não acreditaram nas alegações de que teria agido

sozinho,  de  modo  que  passaram a  pressioná-lo  para  que  informasse  a

identidade  do  suposto  partícipe,  ao  passo  que,  temendo  por  sua  vida,

indicou aleatoriamente a pessoa de Arthur, ora acusado. Em ato contínuo, os

policiais teriam determinado que ele,  adolescente, telefonasse para Arthur e

combinasse um encontro com ele.

A  versão  defensiva  foi  corroborada,  ainda,  pelo  teor  dos

depoimentos  prestados  por  algumas das  testemunhas  defensivas,  as  quais

relataram que, no dia do fato, participavam da festa que ocorria na Cidade de

Princesa Isabel e estavam na companhia do acusado e de sua esposa.

Nessa vertente, a testemunha  Jucélio Gil  Andrade de Sousa,

proprietário do veículo utilizado pelo acusado para ir ao encontro do menor

infrator, relatou o seguinte:

Que,  no  dia  do  fato,  estava  na  festa  da  cidade  de
Princesa;  que  o  acusado  também  estava  na  festa,
acompanhado  da  esposa;  que,  por  volta  da  meia-
noite, o réu pediu o carro do depoente emprestado
para ir buscar um amigo; que emprestou seu carro
ao  denunciado;  que  o  réu  não  informou o  local
onde  iria  buscar  o  dito  amigo; que  o  réu  estava
bastante nervoso na delegacia.
(Oitiva  da  testemunha  da  Defesa,  Jucélio  Gil
Andrade de Sousa  – mídia audiovisual de fl. 54)

Desembargador João Benedito da Silva
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A referida tese da Defesa, entretanto,  não se coaduna com os

relatos fornecidos pelos policiais militares que participaram da ação.

Os PM’s José  Ferreira  Campos e  Valmir  Avelino,  ao  serem

ouvidos em juízo, relataram que o menor, ao ser apreendido, relatou que havia

praticado o delito  sobre ordens de outro indivíduo,  e  que mandaram o

menor telefonar para a pessoa para quem havia ligado quando esteve na casa

Antônio  Loureiro  Filho,  tendo ele,  adolescente,  efetuado a  ligação para  o

acusado.

Que,  ao  apreenderem  o  adolescente,  este  afirmou
que  havia  praticado  o  fato  a  mando  de  outro
indivíduo,  o  qual  seria  o  proprietário  da  arma
utilizada; que o acusado negou a participação no fato;
que, quando o acusado veio buscar o menor, estava
na companhia da esposa
(Oitiva da testemunha da Acusação, José Ferreira
Campos  – mídia audiovisual de fl. 54)

Que, no dia do fato, receberam informações sobre um
assalto  praticado  ao  Posto  de  Combustíveis  Olho
D’Água; que o popular Antônio Loureiro Filho informou
aos policiais sobre o fato ocorrido em sua residência,
onde um homem se dizendo caçador fez uma ligação
para um amigo informando que “a parada deu certo”;
que, diante das informações, efetuaram diligências e
conseguiram  localizar  o  adolescente  infrator;  que  o
menor confessou a prática do ato infracional;  que os
policiais  mandaram  que  o  menor  telefonasse
novamente  para  a  pessoa  para  quem  havia
telefonado  na  frente  da  residência  de  Antônio
Loureiro;  que  o  adolescente  telefonou  para  a
pessoa  e  disse:  “a  parada  deu  certo.  Vem  me
buscar”; que o interlocutor respondeu brevemente;
que,  pelo  diálogo  entre  o  menor  e  o  interlocutor,
acredita que havia  uma prévia  combinação entre
eles; que em cerca dez minutos o acusado chegou ao
local;  que  o  réu  ao  ser  preso,  deu  uma  de
desentendido,  como se não soubesse o que estava
acontecendo.
(Oitiva da testemunha da Acusação, Valmir Avelino

Desembargador João Benedito da Silva
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– mídia audiovisual de fl. 54)

A versão  fornecida  pelos  policiais  se  coaduna  com  o  teor  do

depoimento  prestado  pela  testemunha  Antônio  Loureiro  Filho,  o  qual

informou que, no dia dos fatos, estava dormindo em sua residência, quando foi

surpreendido  por  um desconhecido  (o  adolescente)  batendo  em sua  porta,

solicitando que fizesse uma ligação para uma determinada pessoa para que ela

fosse buscá-lo naquele local.

Que,  no  dia  dos  fatos,  encontrava-se  dormindo  em
sua  residência,  na  sua  fazenda,  com  sua  esposa,
quando percebeu alguém batendo na porta do imóvel;
que foi atender a porta e a pessoa informou que era
um caçador e que estava perdido; que o depoente
perguntou o nome da pessoa, mas ela não informava,
apenas pedia para que o depoente abrisse a porta da
casa; que o depoente afirmou que não abriria a porta;
que, diante da referida recusa, o indivíduo perguntou
se o depoente poderia fazer uma ligação para um
número de celular,  pois  não possuía  créditos  para
efetuar  ligações;  que  o  depoente,  na  tentativa  de
ajudar  aquele indivíduo,  efetuou a ligação e  quem
atendeu foi a pessoa do acusado; que o depoente
falou  para  o  acusado  que  havia  uma  pessoa
perdida, a qual pediu queria para que fizesse uma
ligação  solicitando  que  alguém  fosse  buscá-lo;
que,  ao  dialogar  com  o  acusado  pelo  telefone,
percebeu  que  havia  algo  estranho  naquela
situação;  que o acusado pediu para falar  com a
pessoa que estava na porta casa do depoente; que
o  depoente  falou  que  não  abriria  a  porta  para
entregar o telefone para o referido indivíduo; que o
interlocutor falava com uso de gírias, chamando o
depoente a todo instante de “meu rei”; que diante
daquela  situação  estranha,  mandou  sua  esposa
ligar para a polícia e informar os fatos; que a polícia
estava próximo da localidade e chegou rapidamente
na  casa  do  depoente;  que  só  depois  tomou
conhecimento  que  aquele  indivíduo  que  estava  em
sua porta havia praticado um assalto instantes antes.
(Oitiva  da  testemunha  da  Acusação,  Antônio
Loureiro Filho  – mídia audiovisual de fl. 54)
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Percebe-se, portanto, que o infrator tentou se comunicar com o

acusado Arthur Alencar Lacerda Florentino,  antes de ser apreendido pelos

agentes de segurança pública, de modo que não se presumem verdadeiros

seus relatos de que só veio a manter contato com o acusado, aleatoriamente,

por ter sido pressionado por aqueles policiais.

De  outra  banda,  há  de  se  destacar  que  existem  algumas

incongruências entre as falas do réu e a do menor infrator A. E. V P (o qual já

havia atingido a maioridade quando da realização da audiência de instrução e

julgamento). Senão, vejamos o teor de cada um dos relatos fornecidos sobre o

crivo do contraditório:

Que nega as acusações que lhe são imputadas;  que
conhece o menor  [prenome do menor],  mas que
não são amigos, apenas conhecidos, de jogos de
futebol; que recebeu uma ligação do adolescente; que
afirma  que  o  menor  [prenome  do  menor]  é  uma
pessoa  problemática;  que  afirma  que  Antônio
Loureiro ligou para ele, interrogado, informando que
havia alguém querendo falar com ele ao telefone; que
afirmou  para  Antônio  Loureiro  que  não  estava
aguardando  ligação  de  ninguém;  que,
posteriormente, o menor ligou para o interrogado e
pediu que fosse buscá-lo, pois havia chegado de
uma  “caça” e estava muito cansado; que conseguiu
um carro emprestado para buscar o adolescente; que,
quando chegou no local onde estava o adolescente, foi
surpreendido  pelos  policiais,  que  lhe  deram  voz  de
prisão;  que, quando recebeu a  ligação do menor,
estava em casa trocando de roupa para ir para a
festa que ocorria na cidade; que foi dar carona ao
adolescente  porque  sempre  foi  prestativo  com  os
amigos;  que o adolescente não falou que “a parada
deu certo”;  que o adolescente  não relatou sobre o
que estava fazendo quando lhe telefonou, apenas
afirmando  “venha  me  pegar  pois  estou  muito
cansado”, sem explicar o motivo do pedido.
(Interrogatório  Judicial  do  Acusado  –  mídia
audiovisual de fl. 54)

Que praticou  o  ato  infracional  análogo  ao  crime  de
roubo, descrito na peça acusatória, contra um posto de
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combustíveis; que a arma utilizada foi adquirida a um
“cara”  que estava vendendo na rua,  por  R$ 200,00;
que  não  adquiriu  a  arma  ao  acusado  Arthur;  que
praticou  sozinho  o  ato  infracional,  sem o auxílio  de
ninguém;  que,  ao  ser  apreendido  em  situação  de
flagrância,  foi  pressionado  pelos  policiais  para  dizer
que havia praticado o fato com a participação de outra
pessoa;  que, diante da pressão em apontar alguém,
indicou  a  pessoa  do  acusado;  que  afirma  que
telefonou para o acusado Arthur, por volta das 22h, por
ter  sido  pressionado  pelos  policiais;  que  o  acusado
não sabia que o depoente acabara de praticar um ato
análogo ao crime de roubo;  que,  confirma que,  ao
telefonar  para  o  acusado  Arthur,  falou-lhe:  “a
parada deu certo. Vem me pegar.”; que mesmo sem
saber  dos  fatos  praticados  pelo  depoente,  o
denunciado não questionou sobre o que se tratava
a “parada” mencionada,  e foi  de imediato buscá-lo;
que o acusado demorou poucos minutos para chegar
no local.
(Oitiva Judicial da Testemunha – mídia audiovisual
de fl. 54)

Conforme se verifica dos transcritos acimas, o acusado, em seu

interrogatório afirmou que o menor, quando lhe telefonou, alegou que estava

voltando de uma “caça” e estava muito cansado. Mais adiante, ainda em seu

interrogatório, de forma diversa, asseverou que o menor não comentou sobre

o que estava fazendo ou o que havia feito, apenas pedindo uma carona, pois

estaria muito cansado, sem justificar o porquê de tal pedido.

Além da fala do acusado ser contraditória, não se identifica com

os  relatos  do  então  adolescente,  no  que  pertine  ao teor  do  diálogo que

mantiveram por telefone. A testemunha A. E. V P, menor infrator à época dos

fatos, mesmo afirmando que telefonou para o acusado, por ser pressionado

para  tal,  asseverou  que  falou-lhe:  “VEM  ME  PEGAR.  A  PARADA  DEU

CERTO!”, tendo o acusado atendido prontamente seu pedido.

É estranho o fato de alguém afirmar que saiu no meio de uma

festa,  tarde  da  noite,  para  dar  ajuda um  mero  conhecido  que  telefonou
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pedindo carona, informando apenas que estava cansado. Ainda mais estranho

é que esse mero conhecido tenha dito que “a parada deu certo”, e o interlocutor

sequer  tenha  questionado  sobre  o  que  se  tratava  a  tal  “parada”,  indo

prontamente ao seu encontro, quando sequer possuía automóvel, porquanto

precisou pedir um emprestado.

Importante ressaltar que o Militar Valmir Avelino, que presenciou o

momento em que o infrator telefonou para o réu, informou aos autos que o

acusado  respondeu brevemente à solicitação do menor,  dando a crer que

existia uma prévia combinação entre ambos.

Ademais, a fala do réu também divergiu dos relatos fornecidos

pela testemunha da defesa Jucélio Gil Andrade de Sousa, acerca do momento

em que o réu pediu seu veículo emprestado.  Conforme já destacamos do

teor de seu depoimento, a testemunha relatou que estava na festa quando, em

determinado momento,  o acusado que lá se encontrava, pediu seu carro

para ir buscar um amigo. 

Por sua vez, o recorrente, em seu interrogatório judicial, afirmou

que ainda estava em casa se arrumando para ir à festa, quando recebeu a

ligação do então adolescente, solicitando ajuda, de modo que saiu pelas ruas à

procura  de  alguém  que  pudesse  emprestar-lhe  um  veículo  para  prestar  o

referido favor. 

Entendo, portanto, que a versão defensiva demonstra-se pálida e

carente  de  verossimilhança,  não  devendo,  portanto,  ser  acolhida.  De  outro

lado,  a  tese  acusatória  se  coaduna  com os  elementos  probatórios  obtidos

durante a fase instrutória, devendo, portanto, ser mantida.

Verificado, portanto que, o acusado participou do delito contra o

patrimônio,  não  há  que  falar  em  absolvição  pelo  crime  de  corrupção  de
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menores.

Ainda, para sustentar o pleito absolutório, a defesa alega que o

douto membro do  Ministério Público de 1º Grau, ao oferecer as alegações

finais de fls. 59/63, aduziu que o menor agiu sozinho e por conta própria.

Para  sustentar  tal  tese,  o  recorrente,  mais  precisamente  à  fl.  93,  de  suas

razões recursais, afirma que o membro do órgão ministerial teria suscitado o

seguinte:

“(…)  as  vítimas  afirmam,  de  forma  uníssona,  que  o

adolescente infrator foi o único autor do ato infracional análogo ao crime

de roubo (...)” (Sublinhei).

A referida tese deve ser rechaçada, por dois motivos:

Primeiro,  porque as apontadas alegações finais foram ofertadas

pelo  órgão  acusatório,  não  no  bojo  dos  autos,  mas  sim,  nos  autos  do

procedimento infracional,  de nº  0002630-43.2014.815.0261,  que apurou a

prática  de ato  infracional  cometido  pelo  então adolescente  A.  E.  V.  P,  aqui

narrado, as quais foram colacionadas pela Defesa, às fls. 100/103.

Segundo,  é  que,  ao  analisar  detidamente  as  apontadas

alegações  finais  (fls.  100/103)  oferecidas  pelo  Parquet  nos  autos  do

procedimento  infracional  em  epígrafe,  percebe-se  que  inexiste,  na  frase

destacada pela Defesa, a expressão “único” (fl. 102, 3º parágrafo), termo este

que aparece, tão somente, nas razões do apelo.

Por tais razões, refeito o pleito absolutório.

2. DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA ESTATAL
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Em caráter subsidiário, o apelante pugna pela redução das penas

impostas para ambos os crimes por considerá-las exacerbadas.

Mais uma vez, sem razão.

É que, conforme se verifica do decisum combatido, o magistrado

primevo, fixou as penas corpóreas no mínimo legal, para ambos os delitos,

não havendo, portanto, que falar em redução.

Em  relação  ao  pedido  de  afastamento  das  majorantes,  o

recorrente não aponta nenhuma razão ou fundamento para justificar tal pedido.

Ademais,  conforme relatado pelos  funcionários  do posto  de combustíveis  e

confessado pelo próprio infrator, a subtração do dinheiro se deu mediante o

emprego de arma de fogo, a qual foi apreendida pelos policiais, minutos após o

fato,  ainda  em  posse  do  menor.  De  outra  banda  lado,  pelas  razões  já

explanadas neste voto, restou demonstrado que acusado/ recorrente e infrator

concorreram para a prática delitiva, sendo descabido, portanto, o pedido de

afastamento das majorantes.

Outrossim, o juízo primevo elevou a pena do crime de roubo na

razão de 1/3 (um terço), patamar mínimo cominado.

No que pertine ao pedido de afastamento do concurso material

de crimes, apesar de não justificado o pleito,  assiste razão o apelante. Isto

porque, conforme melhor entendimento, quando não restar evidenciado que o

agente tenha praticado os crimes de roubo e o crime de corrupção de menores

com desígnios autônomos, deverá ser aplicado a regra do concurso formal de

delitos, contida no art. 70, do CP.

A despeito do tema, esta Câmara Especializada já se manifestou:
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APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  ROUBO
MAJORADO.  CONCURSO  DE  AGENTES.
EMPREGO  DE  ARMA  DE  FOGO.
PARTICIPAÇÃO  DE  AGENTE  INIMPUTÁVEL.
CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ART.
244  -  B  DO  ECA.  CONTINUIDADE  DELITIVA
PARA OS CRIMES  DE  ROUBO.  CONCURSO
MATERIAL  ENTRE  OS  CRIMES  CONTRA O
PATRIMÔNIO E O DELITO PREVISTO NO ECA.
SENTENÇA  CONDENATÓRIA.
IRRESIGNAÇÃO.  APELO  DEFENSIVO.
PEDIDO  DE  AFASTAMENTO  DA
CONTINUIDADE  DELITIVA.  ALEGAÇÃO  DE
CONTRADIÇÃO NA SENTENÇA. VERIFICADO
MERO  ERRO  MATERIAL.  AUSENCIA  DE
CONTRADIÇÃO. IMPUTAÇÃO DOS DELITOS E
FIXAÇÃO  DAS  PENAS  ISOLADAS
DEVIDAMENTE  FUNDAMENTADOS  NO
DECISUM  GUERREADO.  ERRO  MATERIAL
CORRIGIDO  EX  OFFI-  CIO.  PLEITO
INDEFERIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO
CRIME  DE  CORRUPÇÃO  DE  MENORES.
IMPOSSIBILIDADE. CRIME FORMAL. SÚMULA
N.  500  DO  STJ.  PEDIDO  SUBSIDIÁRIO.
REDUÇÃO  DO  QUANTUM  DE  PENA
APLICADO  NA  REPRIMENDA.  VEDAÇÃO
PRESENÇA  DE  CIRCUSTÂNCIAS  JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.  PENA-BASE  APLICADA
RAZOAVELMENTE  ACIMA  DO  MÍNIMO
PREVISTO.  REFORMA  EX  OFFICIO.  COMI-
NAÇÃO DAS PENAS ENTRE OS CRIMES DE
ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES NOS
MOLDES  DO  CONCURSO  MATERIAL  DE
CRIMES.  FORMA  INADEQUA.  COMINAÇÃO
QUE DEVE OCORRER NA FORMA DO ART. 70,
DO  CP.  PRECEDENTES.  MEDIDA  QUE  SE
IMPÕE.  CONCOMITÂNCIA  ENTRE
CONCURSO  FORMAL  DE  CRIMES  E
CONTINUIDADE  DELITIVA.  APLICAÇÃO  DE
APENAS  UM  INSTITUTO  LEGAL.  RISCO  DE
BINS IN IDEM. CONSEQUENTE REDUÇÃO DA
PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Verificado que o juízo monocrático vislumbrou o
instituto da continuidade delitiva, entre os crimes
de roubo, disposta no art. 71, do CP., entre os
crimes de  roubo,  e,  nesse norte,  fundamentou
devidamente seu decisum, não há que se falar
em aplicação de concurso formal,  tão somente
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pelo fato de ter a magistrada a quo, incorrendo
em  discreto  erro  material,  feito  menção  a  tal
instituto.  Ademais  o  conjunto  fático-probatório
demonstra  cabalmente  que  as  condutas
praticadas pelo acusado, por serem plurais, não
se amoldam ao instituto disposto no art. 70, do
CP.  Não  cabe  falar  em  concurso  formal  de
crimes  quando  o  agente  pratica  mais  de  uma
ação ou omissão.  “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 n. 500. STJ não pode ser
fixada  a  pena-base  no  mínimo  legal,  se
presentes circunstâncias judiciais  desfavoráveis
ao  réu,  por  inteligência  do  art.  59  do  Código
Penal.  Não restando  evidenciado  nos  autos
que o acusado praticou os crimes de roubo e
o  crime  de  corrupção  de  menores  com
desígnios autônomos, aplicar-se-á a regra do
concurso formal, disposta no art. 70, do CP.
Quando configurada a concorrência de concurso
formal e crime continuado, aplica-se somente um
aumento  de  pena,  o  relativo  à  continuidade
delitiva. (TJPB; APL 0009481-50.2013.815.2002;
Câmara Especializada Criminal;  Rel. Des. José
Guedes Cavalcanti Neto; DJPB 13/04/2016; Pág.
13)  

Na espécie, não se verifica que o acusado tenha praticado ambos

os  delitos  com desígnios  autônomos,  razão  pela  qual  deve  ser  afastado  o

concurso material de crimes.

Assim, nos termos do art. 70, do Código Penal, deverá ser fixada

a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses  (correspondente ao crime de

roubo,  por  ser  a  mais  elevada),  acrescida  de  1/6  (um  sexto),  resultando,

definitivamente, em uma pena 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte)

dias de reclusão.

Ausentes os requisitos objetivos, fica impossibilidade a análise do

pedido de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de

direito.
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Apesar de não ter sido suscitado pelo apelante, percebe-se um

pequeno equívoco por parte do magistrado sentenciante, quando fixou pena de

multa em relação ao crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente.

É  que,  conforme  se  verifica  do  teor  do  art.  244-B,  da  lei  nº

8.069/90, o Legislador não cominou pena de multa para o referido tipo penal,

mas, tão somente, pena de natureza corpórea.

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.  

Assim, afasto, de ofício, a pena de multa em relação ao aludido

delito, remanescendo aquela imposta pela prática do crime de roubo, a qual foi

fixada,  durante  a  primeira  fase  da  dosimetria,  no  mínimo  legal,  sendo

aumentada também em patamar mínimo, durante a 3ª fase.

Forte em tais razões, julgo pelo provimento parcial do recurso

apelatório, para reduzir a pena corpórea para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses

e 20 (vinte) dias de reclusão,  em virtude do reconhecimento do concurso

formal de crimes, e, ex offício, afastar a pena de multa em relação ao crime de

corrupção de menores,  por  inexistir  previsão de tal  cominação no texto  do

referido tipo penal, remanescente a pena de  13 (treze) dias-multa, referente

ao delito de roubo majorado.

Expeça-se  Mandado  de  Prisão  após  o  decurso  do  prazo  de

Embargos de Declaração, sem manifestação.
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É como voto.

        Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal,

revisor,   dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores

João Batista Barbosa (Juiz de Direito convocado, com jurisdição limitada, em

substituição ao Exmo. Sr. Des. João Benedito da Silva), relator, e Márcio Murilo

da Cunha Ramos. Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Amadeus Lopes

Ferreira, Promotor de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz  Mello  Filho”  do  Tribunal  de  Justiça  do Estado  da Paraíba,  aos 05

(cinco) dias do mês de abril de 2018.

                      Dr. João Batista Barbosa

                       Juiz de Direito convocado

                                   RELATOR
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