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-  Não  há  falar  em  ausência  de  provas  aptas  a  justificar  a
sentença condenatória açoitada, haja vista a materialidade e a
autoria estarem amplamente evidenciadas no caderno
processual.  A  absolvição  mostra-se  inviável  quando  todo  o
conjunto  probatório  demonstra,  nitidamente,  a  prática  de
crimes  de  furto  qualificado  pelo  concurso  de  pessoas  e
corrupção de menor.

- O crime de corrupção de menor, previsto no artigo 244-B da
Lei  8.069/90,  é  crime  formal,  de  perigo  presumido,
prescindindo,  para  sua  caracterização,  da  prova  da  efetiva
corrupção do menor.

-  No Processo Penal pátrio, vige o princípio da persuasão
racional ou do livre convencimento motivado, segundo o qual o
juiz formará o seu convencimento, motivado nas provas
constantes dos autos estabelecendo, segundo critérios
subjetivos, em casos de condenação, as penalidades que julgar
necessárias à punição e repreensão dos crimes praticados,
desde que observe as exigências delineadas pela legislação.



-  Impõe-se  a  manutenção  da  pena,  eis  que  fixada  em
observância  aos  princípios  da  razoabilidade  e  da
proporcionalidade,  a  fim  de  se  prestigiarem  os  critérios  de
necessidade e de suficiência para a reprovação e a prevenção
do crime.

VISTOS, RELATADOS  E  DISCUTIDOS  estes autos de
apelação criminal, acima identificada. 

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba,  à unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do
voto do relator, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal  interposta  às  fls.  106/107  por
Joanilson Soares  Santos,  em face da sentença de fls.  91/100, que o condenou nas
sanções previstas nos arts. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, bem como art. 244-B,
caput, da lei nº 8.069/90, em concurso formal, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos e
06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-
multa. Tendo o magistrado de piso, substituído a pena privativa de liberdade em duas
restritivas de direito (prestação de serviços à comunidade – 01 hora por dia) e limitação
de final de semana.

Narra a denúncia que:
 
“[…] no dia 11 de Agosto de 2013, por volta das 19h00min, na Avenida José
Martins de Andrade, nº 706A, Santa Rosa, Campina Grande/PB, Joanilson
Soares Santos e José Jefferson da Silva Lira, juntamente com um adolescente,
subtraíram de  Marileide  dos  Santos,  dois  notebooks,  sendo  um de  marca
Samsung e outro de marca Evolution, além de um aparelho celular Samsung,
modelo Galaxy Y.

De acordo com o apurado na esfera  policial, na data acima citada, a vítima
teria saído de sua residência para ir à Igreja.

Os  acusados,  juntamente  com  o  adolescente,  então  aproveitaram  este
momento para ingressar na residência da ofendida.

Para tanto, retiraram os trilhos do portão e ingressaram na residência.

Em seguida os denunciados reviraram a casa e de lá subtraíram dois notebooks,
sendo um de marca Samsung e outro de marca Evolution, além de um 
aparelho celular Samsung, modelo Galaxy Y.

Sendo assim,  ao  agir  desta  forma o  denunciado terminou por  incidir  nos
crimes tipificados no art. 155, § 4o, IV do CP e art. 244-B da Lei n° 8.069/90,
combinados com os arts. 29 e 69 ambos do CP.”

Destaque-se que, de acordo com a certidão de fl. 112, a sentença
transitou  em julgado  para  o  acusado  José  Jefferson da Silva  Lira,  sem que  aquele
interpusesse recurso.

Em suas razões, em síntese, o apelante alega a inexistência de
prova de sua participação no delito, não havendo comprovação acerca da materialidade
e autoria, razão pela qual requer a sua absolvição.



Em contrarrazões  às  fls.  133/136,  o  Parquet Estadual  pugnou
pelo  desprovimento  da  apelação  supramencionada  bem  como  pela  manutenção  da
condenação ora imposta.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, em parecer do ilustre
Procurador  de  Justiça,  Alvaro  Gadelha  Campos,  às  fls.  141/144,  opinou  pelo
desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO:

Ab  initio,  insta  destacar  que,  a  defesa  às  fls.  131,  traz
informações, no entanto, estas não se referem corretamente ao caso dos autos. Assim,
não  há  que  se  analisar  crime  de  formação  de  quadrilha  e  associação,  alegada  pelo
recorrente,  uma  vez  que,  tanto  a  denúncia  quanto  a  sentença  imputam ao  acusado
prática dos crimes de furto qualificado e corrupção de menor. Portanto, tal matéria
sequer  foi  discutida  no  processo  e  por  ser  estranha  aos  autos,  não  deve  ser
conhecida.

Alega a defesa que, em virtude da ausência de comprovação de
materialidade e autoria nos autos, necessário se faz a sua absolvição.

Conforme  se  depreende  dos  autos,  a  autoria  resta
comprovada  através  do  Boletim  de  Ocorrência  (fls.  07/08),  do  depoimento  da
vítima (fls. 09/11), bem como, através das declarações do menor, que apontou o
apelante como autor do delito na esfera policial (fl. 22) e do auto de qualificação e
interrogatório  (fls.  28/29),  no  qual  o  ora  apelante  assumiu  a  autoria.  A
materialidade, por sua vez, resta induvidosa pelo auto de exibição e apreensão da
res furtiva (fl. 13).

Em que pese o inconformismo do apelante, há provas mais do
que suficientes a ensejar a condenação pela prática dos crimes de roubo e corrupção de
menor. 

Ressalte  que  a  testemunha  MARIA  JOSÉ  DOS  SANTOS,
conhecida por DONA MARIA prestou o seguinte depoimento na esfera policial (fl. 15):

“[...] Que a depoente é genitora da pessoa de MARILEIDE DOS SANTOS;
Que  MARILEIDE  é  vizinha  da  depoente;  Que  com  relação  ao  fato
investigado neste feito, a depoente se recorda que no dia do furto, estava no
seu  comércio  que  fica  em  frente  a  sua  casa  quando  por  volta  das  19h,
MARILEIDE ali passou e disse a depoente que iria para a igreja; [...] Que em
seguida, a depoente se recorda que viu a pessoa de JOANILSON passando ali
em frente  apressado  e  sem camisa;  que  por  volta  das  21  h  daquele  dia,
MARILEIDE  foi  até  a  casa  da  depoente  e  perguntou  se  a  depoente  viu
alguém entrando em sua casa, pois segundo MARILEIDE ela havia chegado
em casa e encontrado o portão aberto; Que MARILEIDE entrou em casa e
percebeu  que  algumas  coisas  haviam  sido  subtraídas,  ou  seja,  UM
APARELHO  CELULAR  e  DOIS  NOTEBOOKS;  que  MARILEIDE
perguntou se a depoente havia visto a pessoa de JOANILSON naquela noite,
foi  quando  a  depoente  disse  que  tinha  o  visto  passando  em frente  a  seu
comércio de forma apressada; Que MARILEIDE foi atrás de JOANILSON
naquela  noite,  mas  não  o  encontrou;  Que  MARILEIDE  desconfiou  de



JOANILSON porque no bairro ele tem fama de ladrão; […] Que a depoente
soube  que  no  dia  seguinte,  MARILEIDE  conseguiu  descobrir  através  de
JOANILSON que tinha sido ele quem havia entrado na casa dela e furtado o
notebook; Que a depoente soube que MARILEIDE conseguiu recuperar um
notebook e o aparelho celular furtado;”

A  testemunha  VALDEMIR  FERNANDES  DA  SILVA,
conhecido por VAL afirmou (fls. 17/18):

“[…] que no dia seguinte ao ocorrido, a pessoa de LEDA foi até o Lava Jato
do  depoente  com  as  pessoas  de  JEFERSON  e  ANTÔNIO;  que  segundo
LEDA, JOANILSON que é vizinho dela, havia entrado em sua casa e dali
subtraído  dois  aparelhos  notebooks  e  um  aparelho  celular;  Que  LEDA
perguntou  por  JOANILSON,  pois  pensava  que  ele  trabalhava  para  o
depoente, mas o depoente disse que não sabia de seu paradeiro; Que no dia
seguinte,  o  depoente  teve  contato  com  JOANILSON,  momento  em  que
perguntou pelo ocorrido; Que a princípio JOANILSON negou o fato,  mas
depois disse que estava em poder do aparelho celular subtraído da casa de
LEDA; Que segundo JOANILSON, quem praticou o furto na casa de LEDA
foram seus colegas JEFERSON e ANTÔNIO; Que JOANILSON disse que
JEFERSON estava precisando de dinheiro para ir  a  um show e disse que
sabia  que  LEDA tinha  os  notebooks  citados,  ocasião  em  que  pediu  para
JOANILSON  "pastorar"  a  casa  de  LEDA  para  eles  ali  entrarem;  Que
JOANILSON  disse  que  após  o  furto,  JEFERSON  o  presenteou  com  um
aparelho celular subtraído da casa de LEDA, ou seja, um Samsung Galaxy;
Que o depoente pediu para JOANILSON devolver o aparelho celular furtado,
ocasião em que ele foi buscar em casa, assim como, pegou uma fotografia de
um traficante no Facebook e disse que JEFERSON havia repassado para tal
pessoa  um  dos  aparelhos  notebooks  furtado  na  casa  de  LEDA;  Que  o
depoente foi com JOANILSON até a casa de LEDA e devolveram o celular
citado, assim como, a entregou a fotografia descrita; Que o depoente não sabe
dizer o nome do traficante que está na fotografia; Que JOANILSON disse
que JEFERSON entregou o  aparelho  notebook ao traficante  por causa  de
dívida  de  drogas;  Que  JOANILSON  disse  que  o  traficante  mora  no
Residencial  Nenzinha  Cunha  Lima;  que  o  depoente  soube  através  de
JOANILSON que JEFERSON havia devolvido um dos notebooks furtados a
pessoa de LEDA; Que JEFERSON chegou a dizer ao depoente que só não
levou LEDA até o traficante citado porque se não este última viria o matar;
que JEFERSON já trabalhou para o depoente como motorista, mas pelo fato
de  não estar  prestando contas  devidamente do que  apurava,  o  depoente o
colocou para fora; [...]”

O Sr.  LUCIANO FERREIRA DE SOUZA às fls.  19/20, prestou as
seguintes declarações à Autoridade Policial:

“[…] que estava com LEDA no dia do ocorrido quando por volta das 18h ao
saírem da  casa  de  LEDA viram a  pessoa  de  JOANILSON (vizinho dela)
sentado na calçada da casa dele; Que retornaram da igreja para a casa de
LEDA por volta das 20h10 e lá chegando encontraram o portão de trilho da
casa  de  LEDA escorado;  Que  acharam  estranho  pois  haviam  fechado  o
portão;  […]  Que  quando  entraram  na  casa  de  LEDA,  sentiram  falta  do
notebook  EVOLUTION  do  declarante  que  estava  em  cima  do  sofá,  do
notebook SAMSUNG de LEDA que estava em cima da mesa cozinha e de um
aparelho  celular  SAMSUNG  GALAXY que  estava  em cima  da  mesa  do
computador;  Que imediatamente LEDA suspeitou de JOANILSON já que
este  tinha  fama  na  vizinhança  de  ladrão;  Que  LEDA foi  conversar  com
JOANILSON e perguntou se ele tinha visto alguma coisa estranha, mas ele
disse  que  assim que LEDA saiu para  a  igreja,  ele  também saiu com um
amigo, mas não disse o nome; Que no dia seguinte ao ocorrido, o declarante
se lembra que ao sair da casa de LEDA, viu JOANILSON todo arrumado e
ao  lhe  ver  perguntou  se  LEDA havia  recuperado  os  notebooks;  Que  o



declarante  disse  que  não,  momento  em  que  escutou  JOANILSON
conversando ao telefone com um colega e pedindo para ele vir o buscar; Que
o declarante contou o ocorrido para LEDA e ambos resolveram ficar de olho
em JOANILSON, ocasião em que entraram no carro de LEDA e passaram a
seguir  de  longe  JOANILSON;  Que  viram  que  JOANILSON  ficou
conversando  numa  esquina  com  a  pessoa  de  JEFERSON  e  depois  veio
andando pela rua sozinho; Que LEDA parou o carro perto de JOANILSON e
mandou  ele  ali  entrar;  Que  JOANILSON  entrou  no  carro  de  LEDA,  foi
quando esta pediu para JOANILSON lhe entregar os notebooks pois sabia
que tinha  sido  ele  o autor  do  furto;  Que JOANILSON ficou  negando no
começo,  mas depois  ao  saber  que  LEDA iria  o  denunciar  para  a  polícia,
resolveu ir até a casa de JEFERSON, lugar onde dali saiu com o aparelho
notebook  EVOLUTION enrolado  num short  e  entregou  a  LEDA;  Que  o
notebook  citado  pertence  ao  declarante  e  LEDA  lhe  devolveu;  Que
pressionaram  JOANILSON  para  ele  dizer  onde  estava  o  outro  aparelho
notebook,  mas  ele  negou que  tivesse  o  furtado;  Que JOANILSON levou
LEDA e o declarante até a casa de um amigo dele conhecido por GUGA e lá
foram atendidos pela mãe deste último; Que a mãe de GUGA chegou a dizer
que uma pessoa havia levado para GUGA um computador naquela manhã,
mas que um outro homem não identificado por ela havia ido buscar; [...] Que
JOANILSON levou LEDA para a casa de outro amigo dele, mas o notebook
não  foi  encontrado;  Que  LEDA  ainda  perguntou  pelo  aparelho  celular
furtado, momento em que JOANILSON disse que estava na casa dele; Que
foram até a casa de JOANILSON, mas este ao descer do carro de LEDA,
empreendeu  fuga;  […]  Que  foram também até  um Lava  Jato,  lugar  este
informado  por  JEFERSON  e  ANTÔNIO  como  sendo  o  local  onde
JOANILSON poderia estar, momento em que o dono do lava jato perguntou
a JEFERSON porque o notebook estava na casa dele; Que JEFERSON disse
que JOANILSON havia deixado tal objeto na casa dele na noite anterior para
um amigo formatá-lo; Que JEFERSON e ANTÔNIO se ofereceram para ser
testemunhas de LEDA; Que o dono do lava jato conseguiu descobrir através
de  JOANILSON  que  ANTÔNIO  e  JEFERSON  foram  as  pessoas  que
entraram na casa de LEDA, enquanto JOANILSON ficou do lado de fora
“pastorando”; Que pelo que o declarante soube, JOANILSON só ficou com o
aparelho celular de LEDA, mas que dias após acabou a devolvendo; Que até
hoje o notebook SAMSUNG não foi devolvido. [...]”

A vítima relata às fls. 09/11 o seguinte:

“Que no dia 11/08/2013 por volta das 19h, a declarante saiu de sua casa para
ir  a  igreja;  Que  ao  sair  de  casa,  a  declarante  encontrou  a  pessoa  de
JOANILSON  sentado  em  frente  a  casa  dele,  inclusive,  a  declarante  o
cumprimentou e o chamou para ir a igreja; Que JOANILSON disse que não
iria;  [...]  Que quando a  declarante  retornou para  casa  por  volta  das  21  h
daquele dia, encontrou o portão de sua casa que é de alumínio e corrediço,
aberto;  Que ao entrar em casa,  a declarante sentiu falta de dois aparelhos
notebooks,  sendo um da  marca  SAMSUMG e outro EVOLUTION, assim
como, sentiu falta de seu aparelho celular SAMSUNG  POKET; […] Que o
portão de sua casa foi retirado do trilho para que o ladrão ali entrasse; Que
alguém também havia mexido no guarda-roupa da declarante, inclusive, havia
algumas jóias no chão, objetos estes que foram retirados de dentro do porta-
jóia, mas que não foram subtraídos; Que também mexeram no guarda-roupa
do quarto do filho da declarante e  dali  subtraíram cerca de sete reais em
espécie; Que a declarante foi até a casa de sua mãe e perguntou se ela havia
visto alguém entrando na casa da declarante, momento em que ela disse que
não viu ninguém; Que pelo fato da declarante ter suspeitado da pessoa de
JOANILSON,  que  tem  fama  de  ladrão  no  bairro,  bem  como,  por  já  ter
ocorrido outros furtos na  redondeza onde JOANILSON estava por perto, a
declarante perguntou a sua mãe se ela tinha visto JOANILSON após a saída
da declarante para a igreja;  Que sua mãe disse que viu  JOANILSON sem
camisa subindo a rua naquela noite; Que a declarante esperou JOANILSON
retornar para casa e o perguntou se ele havia visto alguém entrando na casa da



declarante; Que JOANILSON disse que não havia visto ninguém, momento
em que a declarante o contou o que havia acontecido em sua casa, inclusive, o
disse que seus computadores tinham rastreadores;  Que JOANILSON ficou
assustado quando a declarante disse que seus notebooks tinham rastreadores,
mas mesmo assim, JOANILSON disse que não sabia de nada; Que na manhã
seguinte, por volta das 7h, a declarante esperou JOANILSON sair de casa e o
seguiu; Que JOANILSON não percebeu que a declarante estava lhe seguindo;
Que  JOANILSON  foi  parar  na  casa  do  colega  dele  de  nome  JOSÉ
JEFERSON e ficou um bom tempo conversando com ele na esquina; que
após ele se afastar de JOSÉ JEFERSON, a declarante abordou JOANILSON
e pediu para ele entrar no seu carro para lhe entregar osobjetos furtados; que
JOANILSON a princípio ficou assustado, mas a declarante disse que  sabia
onde estava seus objetos furtados e que seria melhor JOANILSON o entregar
por bem,  caso contrário iria o denunciar a polícia; Que JOANILSON ficou
com medo e levou a declarante até a casa de JOSÉ JEFERSON, local onde
ele ali entrou e saiu com o notebook Evolution enrolado num short daquele
amigo; Que JOANILSON entregou o notebook citado para a  declarante e
disse que não sabia onde estavam os demais objetos furtados, pois  segundo
ele só havia furtado o notebook evolution; Que a declarante disse que era
mentira de  JOANILSON e ficou rodando com ele em seu carro perante as
casas  dos amigos dele,  mas nada foi  encontrado; Que JOANILSON ficou
jogando  a  culpa  o  tempo  todo  em  seus  amigos  dele  de  nome  JOSÉ
JEFERSON e ANTÔNIO; Que a declarante parou seu carro em frente a casa
de JOANILSON, momento em que ele assumiu que estava com o aparelho
celular  da  declarante  e  que  iria  buscá-lo,  porém,  JOANILSON desceu  do
carro  e  empreendeu  fuga;  Que  a  declarante  acionou a  polícia  militar,  que
realizou  rondas  no  sentido  de  localizar  JOANILSON,  mas  as  diligências
restaram frustradas [...] Que a declarante continuou procurando seus bens, foi
quando se deslocou até a casa de GUGA (amigo de JOANILSON), mas ali só
estava a genitora deste último cujo nome a declarante não sabe dizer; Que a
mãe de GUGA disse que seu filho havia chegado em casa naquela manhã
com  um  notebook,  mas  que  já  havia  devolvido  a  JOANILSON;  que  a
declarante foi até a casa do amigo de JOANILSON conhecido por RATO, e lá
chegando encontrou a esposa dele de nome EDLEUZA, momento em que esta
ao saber do ocorrido com a declarante, telefonou para ANTÔNIO e JOSÉ
JEFERSON, pessoas estas que foram até a casa de EDLEUZA e mediante a
declarante disseram que não sabiam de nada; Que indagado o motivo pelo
qual o notebook evolution estava na casa dele, JOSÉ JEFERSON disse que
tinha  um  amigo  que  formatava  computadores  e  que  JOANILSON  havia
pedido  para  ele  assim proceder,  ou  seja,  com a  formatação;  Que ficaram
procurando  JOANILSON,  mas  não  o  encontraram,  oportunidade  em  que
foram  até  a  Delegacia  para  registrar  o  boletim  de  ocorrência  policial,
inclusive,  ANTÔNIO e  JOSÉ JEFERSON queriam ser  as  testemunhas  da
declarante; Que no período da noite daquela data, a pessoa de VAL que mora
perto da casa da declarante disse que JOANILSON  havia o procurado para
pedir socorro, pois segundo ele a polícia estava a sua procura e após contar o
que  aconteceu  na  casa  da  declarante  para  ele,  VAL ao  telefone  disse  a
declarante que JOANILSON acabou o relatando que ele, ANTÔNIO e JOSÉ
JEFERSON foram as pessoas que tinham entrado na casa da declarante e
praticado  o  furto  citado,  porém,  JOANILSON  disse  que  só  ficou  com  o
aparelho celular,  enquanto JOSÉ JEFERSON ficou com  os dois notebooks
furtados;  Que  JOANILSON  também disse  a  VAL que  JOSÉ JEFERSON
havia pagado uma conta de drogas com o notebook Samsung da declarante
[…]  Que  deixa  claro  que  dois  dias  após  o  furto  citado,  JOANILSON
devolveu a declarante o aparelho  celular  furtado; Que a declarante só não
recebeu de  volta  o  notebook Samsung e  os  sete  reais  em espécie;  Que o
notebook Samsung foi comprado por R$ 1.390,00 (hum trezentos e noventa
reais); Que deixa claro que até hoje, ANTÔNIO E JOSÉ JEFERSON negam a
autoria delitiva, por mais que a declarante tenha visto quando JOANILSON
saiu da casa de JOSÉ JEFERSON com o notebook Evolution enrolado no
short deste último; que apresenta nesta data o short de JOSÉ JEFERSON que
estava enrolado no citado notebook. [...]”



Todos esses depoimentos foram confirmados na esfera judicial,
conforme constatado na mídia de fl. 74.

Cumpre  dizer  que  a  sentença  de  fls.  91/100  atendeu  às
exigências insculpidas no art. 381, III, do CPP visto conter as indicações dos motivos
fáticos e jurídicos que ocasionaram a condenação do réu, perfazendo, assim, o silogismo
esperado (subsunção legal), de forma que não foi prolatada ao vazio do acaso. Quanto à
capitulação imputada ao réu na sentença, mister se deter nas dicções dos tipos penais do
art. 155, § 4°, IV e do art. 244-B do ECA, in litteris:

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
[...]
Furto qualificado
§ 4º  -  A pena  é  de  reclusão  de  dois  a  oito  anos,  e  multa,  se  o  crime  é
cometido:
[...]
IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.
[...]

ECA -  Art.  244-B.  Corromper  ou  facilitar  a  corrupção  de  menor  de  18
(dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

O  caso  em  comento  é  de  fácil  deslinde,  não  comportando
maiores  delongas  quanto  à  elucidação  da  autoria  e  da  materialidade  delitivas.  Ao
contrário das alegações do insurgente, da simples consulta dos autos verifica-se que o
MM. Juiz a quo prolatou a sentença em conformidade com os aspectos fáticos, jurídicos
e probatórios contidos nos autos, tendo se debruçado em todo o acervo de prova erigido,
valendo-se, para a condenação do increpado, dos elementos de prova apurados durante a
instrução do processo, em especial, nas declarações das testemunhas e da vítima.

Ao  compulsar  os  autos,  observa-se  que  a  materialidade  e  a
autoria delitivas dos crimes de furto qualificado e de corrupção de menor, a meu sentir,
estão, devidamente, comprovadas pelos elementos colhidos no inquérito policial e na
instrução criminal, os quais indicam, de forma segura que o acusado, em unidade de
desígnios  e  ações  com  outros  dois  meliantes,  inclusive  um  menor  de  idade,
subtraíram para si, os bens descritos na denúncia.

Ora,  é  sabido  que  o  nosso  sistema de  avaliação de  provas  é
orientado  pelo  princípio  da  persuasão  racional  do  juiz  (ou  do  livre  convencimento
motivado)  previsto  no  art.  155  do  CPP,  e,  com  base  nisso,  o  MM  Juiz  da  causa
fundamentou sua decisão de acordo com a sua convicção extraída do acervo probatório,
razão porque concluiu que o apelante praticou os delitos referidos na denúncia.

Também,  não  há  como  furtar-se  o  apelante  das  penalidades
previstas no art. 244-B do ECA. Isto porque tal delito é de natureza formal, bastando a
mera participação do menor de idade na empreitada criminosa para a sua configuração,
consoante dispõe a Súmula nº 500 do STJ, in verbis:

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

O entendimento  firmado pelo  Juízo  de  piso  não se  afasta  da



jurisprudência  do  E.  STJ,  pois  demonstrada  a  participação  do  menor  na  conduta
criminosa, evidente a prática do delito de corrupção de menores.

Nesse sentido, confiram-se os precedentes do Colendo STJ: 

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

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  ROUBO  MAJORADO.
DESNECESSIDADE  DE  PERÍCIA  NA  ARMA.  CORRUPÇÃO  DE
MENORES.  CRIME  FORMAL.  ENTENDIMENTOS  FIRMADOS  NO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO. [...] . 2. “Para a configuração do crime de corrupção de menores,
atual  artigo  244-B  do  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente,  não  se  faz
necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de
delito  formal,  cujo  bem  jurídico  tutelado  pela  norma  visa,  sobretudo,  a
impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção
do  menor  na  esfera  criminal.”(REsp1.127..954/DF,  Relator  Ministro
MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,  Terceira  Seção,  DJe  01/02/2012).  3.
Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no AREsp n. 303.440/DF - Rel.
Ministro Jorge Mussi – 5T – DJe 01/08/2013).

Como visto,  o  conjunto  probatório  demonstra  que  o  apelante
praticou o delito de furto qualificado em companhia de uma agente menor de idade,
como  descrito  na  denúncia,  o  que  é  suficientemente  capaz  de  configurar  o  delito
descrito no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Portanto,  as  provas  da  materialidade  e  autoria  dos  ilícitos
emergem em face do apelante de forma límpida e serena, por meio de informes trazidos
durante a instrução criminal, sendo certo que ele praticou os crimes de furto qualificado
e de corrupção de menores, razão para não se falar de absolvição.

Assim, em razão das diversas circunstâncias que condenaram o
acusado  ao  cumprimento  das  reprimendas  impostas  em  decorrência  das  práticas
delituosas imputadas pelo órgão acusador,  não sendo o caso de reforma da sentença
proferida no juízo  a quo,  impõe-se manter  a  decisão de 1º  grau,  em todos os  seus
termos.

Ante  o  exposto,  em  harmonia  com  o  parecer  da  douta
Procuradoria  de  Justiça,  nego  provimento  ao  recurso  de JOANILSON SOARES
SANTOS, para manter a sentença hostilizada, em todos os seus termos.

É como voto.



Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
João Benedito da Silva, decano no exercício da Presidência da Câmara Criminal, dele
participando também os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Tércio Chaves de
Moura (Juiz convocado, com jurisdição limitada, para substituir o Desembargador
Márcio Murilo da Cunha Ramos), relator, Arnóbio Alves Teodósio, revisor, e Marcos
William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado  até  o  preenchimento  da  vaga  de
Desembargador).  Ausente  justificadamente  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Joaci  Juvino  da
Costa Silva, Procurador de Justiça.

Sala  de Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy de
Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, 12 de abril de 2018.

Tércio Chaves de Moura
Juiz de Direito convocado/Relator


