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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL N. 0008274-67.2016.815.0011 – 1ª Vara da Comarca de
Campina Grande/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Jean Ewerton de Lima
DEFENSORAS: Rosângela Maria de M. Brito e Maria do Socorro Tamar A. Celino
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  CONTRA  O
PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE
PESSOAS.  CORRUPÇÃO  DE  MENORES.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.  PLEITO
ABSOLUTÓRIO  POR  AUSÊNCIA  DE  PROVAS  E
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  FURTO.
RESPONSABILIDADE  INAFASTÁVEL.  AUTORIA E
MATERIALIDADE  INDUVIDOSAS.
DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  ANÁLISE  DE
OFÍCIO  EM  RELAÇÃO  AO  CONCURSO  FORMAL.
READEQUAÇÃO DA PENA.

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.

Impossível acolher o pedido de desclassificação do crime
de  roubo  para  o  delito  de  furto,  considerando  que  a
subtração ocorreu mediante o emprego de grave ameaça,
exercida com intimidação por meio de palavras. 

Há de ser  reconhecida  a  existência  do concurso  formal
próprio entre os crimes de roubo e corrupção de menores,
quando, pelos elementos probatórios carreados aos autos,
percebe-se  que  o  acusado  possuía  o  único  desígnio  de
subtrair  bens  das  vítimas,  embora  tenha  obtido  para  a
empreitada criminosa a ajuda de um menor de idade.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal,
acima identificados,
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ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  negar  provimento  ao  recurso,  e,  de  ofício,
reconheçer o concurso formal para readequar a pena para 06 (seis) anos e 02 (dois)
meses  de  reclusão  e  40  (quarenta)  dias-multa  em  desarmonia  com  o  parecer  da
Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Campina Grande/PB,
Jean Ewerton de Lima,  devidamente qualificado, foi denunciado como incurso nas
penas do art. 157, § 2º, II, do Código Penal e art. 244-B do ECA (fls. 2/3). 

Narra a peça denunciatória:

“Consta no procedimento inquisitorial  que,  no dia  02 de
Agosto  de  2016,  por  volta  das  09h:40min,  à  Rua
Cabaceiras, Bairro das Malvinas, nesta urbe, o denunciado
acima qualificado,  com vontade livre e  consciente,  e em
concurso de pessoas — auxiliado pelo adolescente infrator
Arão  Soares  Veloso,  subtraiu  para  si,  mediante  grave
ameaça, coisa alheia móvel em detrimento patrimonial da
vítima Caio Gabriel de Sousa Nascimento.

Ocorre que a vítima encontrava-se num ponto de ônibus,
situado à Rua Cabaceiras,  no Bairro das Malvinas,  nesta
cidade,  quando,  repentinamente,  fora  abordado  pelo
acusado  e  o  adolescente  infrator,  eis  que  anunciaram  o
assalto. Desta feita, os increpados compeliram o ofendido a
entregar  o  seu  aparelho  celular  e,  assim,  sem  qualquer
possibilidade  de  resistência,  lhes  foi  entregue  tal  objeto,
instante e que empreenderam fuga. 

A vítima então acionou a Polícia  Militar,  que,  via CIOP,
designou uma guarnição  policial  para  apurar  o  ocorrido.
Assim,  em  diligência  no  encalço  dos  assaltantes,  a
guarnição  conseguiu  localizar  o  imputado  na  Rua  Elias
Gomes  de  Moura  —  bairro  do  Mutirão,  de  modo  que,
depois de devidamente identificado, foi preso em flagrante
delito.

Registre-se, por oportuno, que, na ocasião de sua prisão, foi
encontrado e aprendido em poder do acusado o aparelho
celular  de  propriedade  da  vítima,  consoante  descrito  no
Auto de Apreensão e Apresentação à fl. 07.”
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Ultimada  a  instrução criminal  e  oferecidas  as  alegações  finais
pelas partes (fls. 84/87 e 89/92), o juiz a quo julgou procedente a pretensão punitiva
do Estado, para condenar, o acusado Jean Ewerton de Lima, da seguinte maneira (fls.
93/98):

- Para o roubo: pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 30
(trinta)  dias-multa,  no  valor  de  1/30  (um trigésimo)  do  salário-mínimo vigente  à
época dos fatos. Atendendo a causa especial de aumento da pena prevista no art. 157,
§ 2º,   II,  do Código Penal,  elevou-a em 1/3 (um terço),  ou seja,  1 (um) ano e 4
(quatro) meses, finalizando em 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40
(quarenta) dias-multa. 

-  Para o crime de corrupção de menores:  a pena-base em 1
(um) ano de reclusão, pena esta que tornou definitiva em virtude de ausência de outras
circunstâncias a sopesar.

Tratando-se de concurso material,  somou as penas,  perfazendo
uma pena  6 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão a ser cumprida no regime
inicial semiaberto, e 40 (quarenta) 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. 116/120), alegando que não existiu grave ameaça ou violência
exercida para caracterização do tipo descrito na denúncia. Em face disso, roga, tão-
somente, pela desclassificação para o art. 155, caput, do Código Penal.

Ofertadas  as  contrarrazões  ministeriais  (fls.  122/125)  pela
improcedência do recurso manejado.

Nesta superior instância, a douta Procuradoria de Justiça opinou
pelo desprovimento do recurso (fls. 127/130).

É o relatório.

VOTO

A  pretensão  recursal  consubstancia-se  na  contrariedade  à
sentença condenatória proferida pelo magistrado singular, pugnando por sua reforma,
para que o acusado seja absolvido, em função da ausência de provas. Alternativamente
roga pela desclassificação do delito para o tipo previsto no art. 155 do Código Penal.
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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 esfera policial,  bem assim, das declarações do
menor que acompanhou o sentenciado na empreitada.

A vítima e o menor infrator, perante a autoridade policial e em
juízo, descreveram 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, independentemente de não ter sido apreendido o objeto
do roubo.

O juiz singular, ao proferir seu  decisum no molde condenatório,
enquadrando a conduta do recorrente no tipo delineado no art. 157, § 2º, II, do Código
Penal, e no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, c/c art. 69 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.

A defesa resume a afirmar que não existiu ameaça, no entanto, o
menor  infrator  diz  em  juízo  e  perante  a  autoridade  policial,  que  ambos  fizeram
movimentos na roupa, induzindo a vítima a acreditar que estavam armados.

Sobre o tema a jurisprudência orienta:

“APELAÇÃO CRIMINAL. DOS CRIMES CONTRA O
PATRIMÔNIO.  ROUBO  MAJORADO  PELO
CONCURSO  DE  PESSOAS.  SENTENÇA
CONDENATÓRIA.  IRRESIGNAÇÃO.  DO  PLEITO
ABSOLUTÓRIO.  IMPOSSIBILIDADE.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  INCONTESTES.  DA
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA O  CRIME  DE  FURTO.
NÃO  ACOLHIMENTO.  EMPREGO  DE
INTIMIDAÇÃO  POR  MEIO  DE  PALAVRAS  E
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MENÇÃO  DE  PORTAR  ARMA.  GRAVE  AMEAÇA
CONTRA  A  PESSOA.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.  1.  Havendo  provas  certas  tanto  da
materialidade quanto da autoria,  não há que se falar em
absolvição.  2.  Impossível  acolher  o  pedido  de
desclassificação do crime de roubo para o delito de furto,
considerando que a subtração ocorreu mediante o emprego
de  grave  ameaça.(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00058046320168150011,  Câmara
Especializada  Criminal,  Relator  DES.  CARLOS
MARTINS BELTRÃO FILHO , j. em 14-12-2017) ”

ROUBOS  QUALIFICADOS  EM  CONCURSO
FORMAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO
MATERIAL.  CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  DA
DEFESA. EXACERBAÇÃO DAS PENAS. REDUÇÃO
PLEITEADA.  IMPOSSIBILIDADE.  PENAS  BASES
APLICADAS  NO  SEU  MÍNIMO  LEGAL.
REDIMENSIONAMENTO  DA  PENA  DE  MULTA.
PROVIMENTO  PARCIAL.  No  que  concerne  às  penas
privativas de liberdade, não há o que se alterar na decisão
vergastada,  até  porque  todas  as  penas  bases  foram
consignadas  nos  seus  mínimos  legais.
Redimensionamento  das  penas  de  multa  aplicadas  aos
delitos  de  roubo  qualificado.(TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00000124320168151171, Câmara Especializada Criminal,
Relator DES. JOÃO BENEDITO DA SILVA , j. em 19-
12-2017) 

Dessa maneira, conclui-se que a suposta insuficiência de provas,
tão decantada pelo recorrente para embasar a absolvição almejada, esmorece em face
da materialidade e da autoria incontestes, posto que esteadas em provas vigorosas.

2. 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, tanto é, que a defesa em nada contestou o dispositivo da sentença. 

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 dos julgados que trago à
colação: 
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“STJ-0811728)  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM
RECURSO ESPECIAL.  CORRUPÇÃO  DE MENORES.
COMPROVAÇÃO  DA MENORIDADE.  BOLETIM  DE
OCORRÊNCIA  E  TERMO  DE  DECLARAÇÕES
PRESTADAS  PELO  ADOLESCENTE.  DOCUMENTOS
IDÔNEOS.  CERTIDÃO  DE  NASCIMENTO.
PRESCINDIBILIDADE.  RECURSO IMPROVIDO.  1.  A
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça se firmou no
sentido de que a comprovação do delito de corrupção de
menores  pode  se  dar  por  qualquer  documento  idôneo,
sendo prescindível para tal fim a certidão de nascimento.
Precedentes.  2.  O  boletim  de  ocorrência  registrado  pela
polícia, no qual consta a data de nascimento do menor, bem
como as declarações por ele prestadas perante a autoridade
policial,  ocasião  em  que  declinou  a  sua  idade,  são
suficientes para a comprovação da corrupção de menores.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no
Agravo  em  Recurso  Especial  nº  1.084.299/DF
(2017/0091181-2), 5ª Turma do STJ, Rel. Jorge Mussi. DJe
01.08.2017).

STJ-0916444) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE ULTRAPASSADOS. CORRUPÇÃO
DE  MENOR.  PROVA  DA  EFETIVA  CORRUPÇÃO.
DESNECESSIDADE.  CRIME  FORMAL.  SÚMULA
500/STJ.  RECURSO  DESPROVIDO.  1.  A prolação  de
decisão  monocrática  pelo ministro  relator  está  autorizada
não  apenas  pelo  RISTJ,  mas  também  pelo  CPC.  Nada
obstante,  como  é  cediço,  os  temas  decididos
monocraticamente  sempre  poderão  ser  levados  ao
colegiado,  por  meio  do  controle  recursal,  o  qual  foi
efetivamente  utilizado  no  caso  dos  autos,  com  a
interposição do presente agravo regimental. 2. Ao se julgar
o mérito recursal, subentende-se terem sido ultrapassados
os requisitos de admissibilidade do recurso especial. 3. Para
a configuração do crime de corrupção de menores - atual
artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente -, a
Terceira  Seção  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no
julgamento do REsp nº 1127954/DF, DJe 01.02.2012, e do
REsp nº 1112326/DF, DJe 08.02.2012, ambos julgados em
14.12.2011, de relatoria  do Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE,  sob  o  rito  do  art.  543-C,  c/c  3º  do  CPP,
consolidou o entendimento no sentido de que não se faz
necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez
que se trata  de delito  formal,  cujo bem jurídico tutelado
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pela  norma  visa,  sobretudo,  a  impedir  que  o  maior
imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do
menor  na  esfera  criminal.  4.  O  tema  está  sedimentado,
inclusive,  na  Súmula  nº  500  do STJ,  segundo  a  qual,  a
configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da
prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito
formal.  5.  Agravo  regimental  não  provido.  (AgRg  no
Recurso  Especial  nº  1.691.669/MG (2017/0211601-6),  5ª
Turma  do  STJ,  Rel.  Reynaldo  Soares  da  Fonseca.  DJe
20.10.2017).

Quanto  aos  tipos  penais,  os  autos  demonstram que  há  provas
suficientes para lastrear as condenações. No entanto, de ofício, reconheço o concurso
formal de crimes. Sobre o tema a jurisprudência deste Tribunal orienta:

“APELAÇÃO  CRIMINAL  -  CRIMES  DE  ROUBO
CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR -
CONCURSO  MATERIAL  -  CONDENAÇÃO  -
IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA  -  ARGUMENTAÇÃO
DE  EXCESSO  DA  PENA-BASE  FIXADA  -  NÃO
VERIFICAÇÃO  -  EXISTÊNCIA  DE
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  DO  ART.  59  DO CP
DESFAVORÁVEIS AO RÉU - DESPROVIMENTO DO
APELO -APLICAÇÃO,  DE OFÍCIO,  DA REGRA DO
CONCURSO  FORMAL  PRÓPRIO  ENTRE  OS
DELITOS IMPUTADOS AO ACUSADO - AUSÊNCIA
DE  DESÍGNIOS  AUTÔNOMOS  -
REDIMENSIONAMENTO  DA  PENA  E
MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL. - No caso
dos autos, observa-se que a pena-base foi fixada além do
mínimo legal, em virtude do juízo a quo ter considerado
algumas circunstâncias judiciais, previstas no caput do art.
59  do  Código  Penal,  desfavoráveis  ao  réu,  estando  as
razões  de  convencimento  do  julgador  devidamente
fundamentadas  no  decisum  impugnado.  -  Há  de  ser
reconhecida a existência  do concurso formal próprio
entre  os  crimes  de  roubo  e  corrupção  de  menores,
quando,  pelos  elementos  probatórios  carreados  aos
autos,  percebe-se  que  o  acusado  possuía  o  único
desígnio de subtrair bens das vítimas,  embora tenha
obtido  para  a  empreitada  criminosa  a  ajuda  de  um
menor de idade. - Estipula-se o regime semiaberto para
cumprimento  inicial  da  pena,  quando  o  quantum  da
reprimenda  ultrapassa  quatro  anos  e  não  excede  a  oito
anos de recolhimento prisional. Inteligência do art. 33, §
2º, b, do CP.(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo
Nº  00244177520168152002,  Câmara  Especializada
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Criminal, Relator DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA
RAMOS , j. em 30-11-2017)”.

No  meu  entendimento  à  pena  aplicada  ao  delito  de  roubo
qualificado (mais grave) deve ser acrescida a fração de 1/6, à míngua de fundamentos
aptos à fixação de patamar superior ao mínimo previsto. 

Na sentença, às fls. 93/98, o apelante foi condenado a uma pena
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa pelo
crime de roubo majorado e 01 (um) ano de reclusão pelo tipo penal previsto no art.
244-B do ECA. 

Assim,  aplicando a  regra  do  concurso  formal  próprio  entre  os
crimes tipificados no art. 157, §2º, inciso II do CP e no art. 244-B do ECA, à pena do
delito de roubo, por ser mais grave, deve ser acrescida da fração de 1/6, resultando
numa pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Ante  todo  o  exposto,  em desarmonia  com o  parecer  da  douta
Procuradoria  de  Justiça,  nego provimento ao  recurso,  e,  de  ofício,  reconheço  o
concurso  formal  para  readequar  a  pena  para  06  (seis)  anos  e  02  (dois)  meses  de
reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

É o meu voto.

Cópia deste Acórdão serve como ofício de notificação.

Presidi  o  julgamento,  como  Presidente  da  Câmara  Criminal,
votando,  além  de  mim,  Relator,  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores
Márcio Murilo da Cunha Ramos, revisor, e Arnóbio Alves Teodósio (vogal).

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor Doutor
José Roseno Neto, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, em 10
de abril de 2018.

João Pessoa, 11 de abril de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                       Relator
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