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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0030617-98.2016.815.2002 –  5ª  Vara
Criminal da Comarca da Capital

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE : Marcos Antônio Matias Rodrigues Filho
ADVOGADO : Antônio Romualdo de Medeiros Netto
APELADA : A Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E
CORRUPÇÃO  DE  MENOR  EM  CONCURSO
FORMAL. Art. 157, §2º, incisos I e II do CP e art.
244-B da Lei  8.069/90 c/c  o  art.  70  do Código
Penal.  Autoria e materialidade comprovadas.  Res
furtiva encontrada na posse do réu. Inversão do
ônus  da  prova.  Condenação  mantida. Recurso
desprovido.

- Mantém-se a condenação do réu pelo delito de
roubo  majorado,  uma  vez  que  a  versão
apresentada de que pegou a moto emprestada de
um desconhecido mostra-se falaciosa e divorciada
do  conjunto  probatório,  contrastando,  inclusive,
com as declarações da vítima e do policial militar
condutor do flagrante.

-  Sendo  a  res  furtiva encontrada  em  poder  do
apelante,  e  não  tendo  o  mesmo  apresentado
versão crível sobre a posse do objeto, limitando-se
a  apresentar  uma  versão  fantasiosa  sobre  o
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empréstimo do veículo, inverte-se, assim, o ônus
da  prova,  presumindo  ser  ele  o  autor  da
subtração.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em conhecer e NEGAR
PROVIMENTO AO APELO, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Perante a 5ª Vara  Criminal  da  Comarca  de Campina
Grande,  Marcos Antônio Matias Rodrigues Filho, amplamente qualificado
nos autos, foi denunciado nas penas do art. 157, §2º, inciso II do Código
Penal e art. 244-B da Lei 8.069/90, ambos c/c art. 70 do Código Penal,
pelos fatos, assim descritos na peça acusatória (fls. 02/04):

“(…)  Consta  da  peça  informativa,  em anexo,  que  o
denunciado,  em concurso  com um menor  de  idade,
visto a convergência de vontade e ciente e voluntária
participação  no  evento  criminoso,  subtraiu  bem  da
vítima,  Ronaldo  de  Oliveira  Santos,  consistente  em
uma motocicleta Honda Broz, placa NLY 5297/PB, cor
preta,  como  consta  no  Auto  de  Apresentação  e
Apreensão, fl. 11 e Auto de Entrega fl. 12, bem como
corrompeu menor de 18 (dezoito) anos de idade, com
ele praticando infração penal, fatos esses ocorridos no
dia 24 de junho de 2016, por volta das 05h30min, na
Av. Camilo de Holanda, Centro, nesta capital.
Depreende-se  dos  autos  que,  no  dia  e  hora
supracitados,  o  acusado  acima  qualificado,  em
concurso com o adolescente J.  (...)  M.  (…) subtraiu,
mediante  grave  ameaça,  exercida  com  emprego  de
arma de fogo, a motocicleta do ofendido no momento
em que este  trafegava  pela  Av.  Camilo  de  Holanda,
centro, nesta capital.
A vítima, que trabalha como motoboy, no dia do fato
realizava  a  entrega  de  jornais  na  referida  avenida,
momento em que foi surpreendida pelo acusado e seu
comparsa,  que  estavam  em  outra  motocicleta.  Na
ocasião, o adolescente, que estava na garupa, desceu
da moto, com uma arma de fogo em punho e anunciou
o assalto.
Temendo  pela  sua  integridade,  o  ofendido  entregou-
lhes além da motocicleta, outros bens, que consistiam
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em um relógio  e  uma carteira  de  cédulas,  contendo
documentos pessoais e cartões de crédito, tendo, em
seguida, os elementos tomado rumo indefinido.
Ocorre que, no dia 27 de junho de 2016, por volta das
18h30min,  Policiais  Militares  realizavam  rondas  no
Bairro  Alto  do  Mateus,  quando se  depararam com o
acusado  e  o  menor  infrator  em  atitude  suspeita.
Realizada  abordagem,  foi  encontrado  em  poder  do
denunciado, a referida moto, a qual continha restrição
de roubo desde o dia 24 de junho do corrente ano.
(…)”.

Denúncia recebida em 01/09/2016 (fl. 44). 

Depois da regular instrução, foi proferida sentença (fls.
76/88), condenando o réu, por violação ao art. 157, §2º, incisos I e II do
CP c/c art. 244-B do ECA, c/c o art. 70 CP, a uma pena de 06 (seis) anos,
02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente
no regime semiaberto, além de 15 (dez) dias-multa, a razão de 1/30 do
salário mínimo vigente.

Foi mantida a prisão preventiva do réu.

Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação (fl. 92).

Em suas  razões  (fls.  93/97),  pugna  o  apelante  pela
absolvição, ao argumento de absoluta ausência de provas para ensejar
uma condenação.  Alternativamente,  requer  a  redução  da  pena  para  o
mínimo legal.

Contrarrazões  ministeriais  às  fls.  105/110,  rebatendo
os  argumentos  defensivos  e  rogando  pela  manutenção  da  sentença
condenatória em todos os seus termos. 

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da
ilustre Procuradora, Dra. Maria Lurdélia Diniz de Albuquerque Melo, opinou
pelo desprovimento do recurso (fls. 115/119).

É o relatório.

VOTO: Exmo. Des.  Arnóbio  Alves  Teodósio
(Relator)

Presentes os pressupostos de admissibilidade e
processabilidade, conheço do recurso. 
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Não  há  preliminares  a  serem  enfrentadas,  pelo  que
passo ao exame do mérito. 

Inicialmente,  requer  o  apelante  a  sua  absolvição  do
crime de roubo majorado, ao argumento  de que inexistem provas para
ensejar uma condenação.

Todavia,  examinando  os  autos,  verifico  que  a  tese
defensiva não merece acolhida. 

Exsurge  dos  autos  que  o  apelante,  Marcos  Antônio
Matias Rodrigues Filho, juntamente com o adolescente, M. F. S., subtraiu,
no dia 24/06/2016, mediante grave ameaça, exercida com emprego de
arma de  fogo,  a  motocicleta  do  ofendido  Ronaldo  de  Oliveira  Santos,
sendo o recorrente, preso em flagrante e o menor apreendido, três dias
depois do fato, na posse da res furtiva.

In  casu,  registre-se  que  a  materialidade  delitiva
encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante
(fls. 06/09), pelo boletim de ocorrência (fl. 14), pelo auto de apresentação
e apreensão (fl.  15),  pelo  auto  de entrega (fl.  16) e pela  certidão de
registro de ocorrência (fl. 17).

De  igual  modo,  a  autoria  delitiva  é  induvidosa,  não
obstante  o  recorrente,  Marcos  Antônio  Matias  Rodrigues  Filho,  ao  ser
interrogado, em juízo  (fl. 67 – mídia anexa), tenha negado a sua atuação
ou participação no delito de roubo perpetrado contra a vítima Ronaldo de
Oliveira Santos. Vejamos: 

“(…) que não é verdadeira a acusação; que tava em
casa; que tinha chegado de noite do trabalho; aí peguei
a moto emprestada lá com ele; que pediu ao menino
que morava perto da casa dele; é um rapaz lá que eu
não  conhecia  não;  foi  através  dele  que  eu  conheci;
através do M. (...); que eu não conhecia não; pedi a M.
(...) para pedir a ele; não sei onde mora; policial disse
que a moto era roubada; (…)”.

O menor infrator, M. F. S., inquirido na delegacia (fl.
20), alegou que pediu a moto emprestada a um conhecido chamado de
“Júnior Aleijado”, que mora perto de sua residência. Disse, ainda, que não
sabia  dizer  nada  sobre  o  roubo  da  moto,  porque  não  teve  nenhuma
participação no delito.

A  vítima,  Ronaldo  de  Oliveira  Santos,  ouvida  na
delegacia (fl. 08), declarou:

“(…) no dia 24.06.16, por volta das 05:30h guiava sua
moto (…) quando passando na Av. Camilo de Holanda,
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parando pra entregar jornal  em um estabelecimento,
foi abordado por uma dupla em uma moto de dados
não observados, onde ambos com capacete berto (sic)
e sem viseira, tendo o garupa sacou de um revolver, e
anunciou o assalto, tomando do declarante sua moto,
capacete e carteira com documentação; (…) Que aqui
chegando reconheceu o conduzido pela PM-PB, que se
identificou como MARCOS ANTONIO MATIAS, como a
pessoa  que  lhe  assaltou  no  dia  24.06.16,
especificamente o garupa, o qual portando um revolver
anunciou o assalto e lhe tomou sua moto (…)”.

Em juízo (fl. 62 – recurso digital), asseverou:

“(…)  eu  vi;  ele  era  alto;  pra  ser  sincero  eu  fiquei
nervoso  na  hora;  era  branco  e  alto;confirmo  que
reconheci  na delegacia; levaram a moto; quatro dias
depois; encontraram no Alto do Mateus; achei parecido
o rapaz, mas fiquei em dúvida; (...)”.

Nesse  mesmo  norte,  o  policial  militar,  condutor  do
flagrante,  Cláudio  Trajano  da  Silva,  ouvido  em  juízo  (fl.  62  –  mídia
digital),  asseverou  que  se  encontrava  de serviço  quando avistou  duas
pessoas suspeitas em uma moto e resolveu abordá-los, momento em que
estes empreenderam em fuga, sendo alcançados mais a frente. Veja-se:

“(…) o acusado que prendeu com a moto roubada era o
réu; só tivemos conhecimento da vítima após a placa
ser consultada pelo CIOP; lá o CIOP se encarregou de
entrar em contato com a vítima;  (…)”.

Assim,  no  caso  em tela,  malgrado  o  apelante  tenha
negado a autoria do delito, vê-se que sua versão de que pegou a moto
emprestada  de  um  desconhecido  mostra-se  falaciosa  e  divorciada  do
conjunto probatório, contrastando, inclusive, com as declarações da vítima
e do policial militar condutor do flagrante.

Frise-se  que,  em  juízo,  a  vítima  forneceu  as
características físicas compatíveis com a do apelante – “branco e alto” –,
sendo normal uma pequena dúvida quanto aos seus traços, ante ao nível
de estresse pelo qual se passa numa situação de roubo com emprego de
arma de fogo.

Ressalte-se,  outrossim,  que  a  res  furtiva estava  em
poder do apelante, não tendo o mesmo apresentado versão crível sobre a
posse do objeto, limitando-se a apresentar uma versão fantasiosa sobre o
empréstimo  do  veículo,  invertendo-se,  assim,  o  ônus  da  prova,
presumindo ser ele o autor da subtração. 
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Nesse sentido:

“APELAÇÃO  CRIMINAL  -  CRIMES  DE  ROUBO  -  "RES
FURTIVA"  ENCONTRADA  EM  PODER  DO  ACUSADO  -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - MATERIALIDADE E
AUTORIA DEMONSTRADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA -
ATENUANTE  DA  CONFISSÃO  ESPONTÂNEA
RECONHECIMENTO  APENAS  SE  FOR  COMPLETA  -
ABRANDAMENTO REGIME -  IMPOSSIBILIDADE.  -  Em
sede de crimes patrimoniais, a apreensão da res
furtiva em poder do agente opera a inversão do
ônus  probatório,  cumprindo-lhe  justificar  tal
estado  de  coisa,  ao  passo  que  a  ausência  de
qualquer  explicação  plausível,  corroborada  pela
inexistência de provas que lhe cabia apresentar,
conduz  à  necessária  e  inevitável  convicção  da
responsabilidade que lhe é imputada. -  No ilícito
praticado à clandestinidade, a palavra da vítima é de
grande valia probatória, mormente quando descreve o
modus operandi e reconhece o agente que praticou o
delito. - Observando-se os parâmetros legais, não há
que se falar em diminuição da pena-base aplicada. -
Não pode se beneficiar  com a atenuante prevista no
art.  65,  III,  'd',  do  Código  Penal,  o  acusado  que,  a
despeito  de  confessar  a  prática  do  delito,  não
apresenta  de  forma  completa  e  coerente  com  a
imputação.  -  Embora  a  pena  privativa  de  liberdade
reste  fixada  em  patamar  inferior  a  oito  anos,  a
presença  de  circunstâncias  judiciais  desfavoráveis
permite a fixação de regime prisional mais severo, nos
termos do art. 33, § 3º, do Código Penal”. (TJ-MG -
APR: 10672130001619001 MG, Relator: Silas
Vieira,  Data  de  Julgamento:  20/05/2014,
Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL,
Data de Publicação: 30/05/2014).

Desse modo, não havendo nenhuma dúvida acerca da
participação do apelante na prática do crime de roubo majorado,  pelo
emprego de arma e em concurso com o menor, M. F. S., deve ser mantida
sua condenação.

No  tocante  ao  delito  de  corrupção  de  menores,
registre-se que se trata de crime formal, bastando, para sua configuração,
que o agente esteja corrompendo ou facilitando a corrupção do menor,
praticando juntamente com ele infração penal, ou induzindo-o a praticá-la,
o que ocorreu no caso em análise. 

A jurisprudência do Supremo Tribunal é nesse sentido: 
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“EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
1. CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. ART. 244-B DA LEI N.
8.069/1990  (ESTATUTO  DA  CRIANÇA  E  DO
ADOLESCENTE). NATUREZA FORMAL. 2.  ROUBO COM
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. JULGADO DO SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  EM  CONSONÂNCIA  COM  A
JURISPRUDÊNCIA  DO  SUPREMO TRIBUNAL  FEDERAL.
DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA DA
ARMA PARA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO
DA  PENA.  CIRCUNSTÂNCIA  QUE  PODE  SER
EVIDENCIADA  POR  OUTROS  MEIOS  DE  PROVA.
PRECEDENTES. 1. O crime de corrupção de menores é
formal, não havendo necessidade de prova efetiva da
corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima,
bastando  indicativos  do  envolvimento  de  menor  na
companhia  do  agente  imputável.  Precedentes.  2.  A
decisão  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  está  em
perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal. 3. São desnecessárias a apreensão e
a perícia da arma de fogo empregada no roubo para
comprovar a causa de aumento do art. 157, § 2º, inc.
I, do Código Penal, pois o seu potencial lesivo pode ser
demonstrado por outros meios de prova. Precedentes.
4.  Recurso  ao  qual  se  nega  provimento”. (RHC
111434,  Relator(a):   Min.  CÁRMEN  LÚCIA,
Primeira  Turma,  julgado  em  03/04/2012,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 16-
04-2012 PUBLIC 17-04-2012).

Verifica-se, no caso em análise, que o inimputável M.
nasceu em 07/05/2000 (fl. 21), sendo ele, portanto, menor na data dos
fatos. 

Desta forma, deve ser mantida, também, a condenação
do réu pelo delito de corrupção de menores. 

Por fim, quanto às reprimendas, não há reparos a se
fazer.

Isso porque não obstante as penas-bases não terem
sido  fixadas  no  mínimo  legal,  quando  da  aplicação  da  atenuante  da
menoridade relativa na segunda fase, as penas foram reduzidas para o
menor patamar possível. Ademais, a causa de aumento no crime de roubo
(incisos I e II do §2 do art. 157 do CP), bem como o acréscimo para o
concurso formal entre o roubo majorado e a corrupção de menores foram
aplicados na fração mínima prevista.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer
ministerial, NEGO PROVIMENTO AO APELO. 
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Expeça-se mandado de prisão, após o decurso do
prazo de embargos de declaração, sem manifestação.

Corrija-se  a numeração das folhas dos autos a partir
da denúncia, uma vez que esta não foi enumerada.

É como voto.

Presidiu o julgamento,  com  voto, o
Excelentíssimo Senhor Desembargador Carlos  Martins  Beltrão
Filho, Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele participando os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Arnóbio  Alves
Teodósio,  relator,  e  Marcos William de Oliveira  (Juiz  de Direito
convocado  até  o  preenchimento  da  vaga  de  Desembargador).
Ausente  justificadamente  o  Desembargador  João Benedito da
Silva.

Presente à  sessão  o Excelentíssimo  Senhor
Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

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, 05 de abril de 2018.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


