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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000183-44.2016.815.0251 – 6ª Vara da comarca de
Patos
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Ministério Público do Estado da Paraíba
APELADO: Radielson Lopes Pontes
DEFENSORES: Roberto Sávio de Carvalho Soares e Cláudio de Sousa Barreto 

APELAÇÃO  CRIMINAL. CRIME  DE  ROUBO
MAJORADO  E  CORRUPÇÃO  DE  MENORES.
SENTENÇA  CONDENATÓRIA  PARA  O  CRIME
CONTRA  O  PATRIMÔNIO  E  REMESSA  PARA  O
JUÍZO  DA  INFÂNCIA  E  JUVENTUDE  DO  TIPO
PREVISTO NO ECA. INSURREIÇÃO MINISTERIAL.
PEDIDO DE RETORNO DOS AUTOS À 1ª INSTÂNCIA
PARA  JULGAMENTO  DO  FEITO  PELO  JUÍZO
COMUM.  IMPOSSIBILIDADE.  INCIDÊNCIA  DA
SÚMULA 35  DO  TJPB.  COMPETÊNCIA DO  JUÍZO
MENORISTA PARA JULGAR O DELITO PRATICADO
CONTRA  MENOR.  ART.  171,  VII  DA  LOJE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 

"A competência do Juízo da Infância e da Juventude para
apreciar  e  decidir  processo  acerca  de  crime  praticado
contra criança ou adolescente, restringe-se aos tipos penais
descritos nos artigos 228 a 244 do respectivo estatuto" -
Súmula 35- TJ PB
 
Segundo  prevê  o  art.  74  do  CPP,  a  competência  pela
natureza  da  infração  será  regulada  pelas  leis  de
organização  judiciária,  salvo  a  privativa  do  Tribunal  do
Júri. E, nos termos do art. 79, II, do mesmo Diploma, a
conexão  e  continência  decorrentes  do  concurso  entre  a
jurisdição comum e a do juízo de menores não importarão
unidade de processo e julgamento.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal,
acima identificados;

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  negar  provimento  ao  recurso  apelatório,  em
desarmonia com o parecer da d. Procuradoria de Justiça. Oficie-se
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RELATÓRIO 

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público
Estadual (fl. 148) contra a sentença de fls. 135/147, proferida pela Juiza de Direito da
6ª Vara da comarca de Patos/PB, que, julgando parcialmente procedente a pretensão
punitiva estatal, condenou o acusado Radielson Lopes Pontes pela prática do crime
capitulado no art. 157, § 2°, I e II, do CP (quatro vezes), na forma do art. 71, também
do CP, e se declarou incompetente para apreciar e julgar a prática delitiva capitulada
no art. 244-B, do ECA.

Nas suas  razões  recursais  (fls.  152/171),  o  Membro do órgão
Ministerial pugnou pela reforma da sentença, no sentido de que seja determinado ao
juízo de origem proceder a análise e julgamento do delito  previsto no Estatuto da
Criança e do Adolescente.

Ao oferecer as contrarrazões (fls. 176/178), a Defesa requereu a
manutenção do decisum.

A douta Procuradoria de Justiça, por meio do ilustre Promotor de
Justiça  convocado  Amadeus  Lopes  Ferreira,  exarou  parecer  de  fls.  188/192,
opinando pelo provimento do recurso interposto, para que seja reformada a sentença
vergastada, a fim de que os crimes de roubo e corrupção de menores sejam julgados
conjuntamente.

É o relatório. 

VOTO

O  Parquet  de  primeiro  grau  ofereceu  denúncia  em  face  de
Radielson Lopes Pontes, dando-o como incurso na sanção penal do art. 157, § 2°,
inciso I e II do Código Penal (quatro vezes), art. 157, § 2°, inciso I e II, c/c art. 14, II,
ambos do Código Penal na forma do art. 69, também do CP, e art. 244-B do ECA. 

Narra a exordial acusatória o seguinte:

“Em 17 de janeiro de 2016, por volta das 7h da manhã, na
saída  da  Fazenda  Serrote,  Patos/PB,  o  Acusado,  em
concurso  com  o  Adolescente  Arlen  Gomes  de  Sousa,
assim, facilitando sua corrupção, e em ações sucessivas,
mediante:
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1.  ameaça  produzida  pelo  emprego  de  arma  de  fogo,
subtraíram para si R$ 800,00 pertencentes a Dinamérico
Sérgio Marino Machado.

2. ameaça produzida pelo emprego de arma de fogo contra
Afrânio Nascimento da Silva e violência consistente em
golpes  com esta  arma contra  Jucélio  do  Nascimento  da
Silva,  subtraíram  a  carteira  da  primeira  Vítima  com
documentos  pessoais  e  quantia  não  determinada.  E  da
segunda, R$ 210,00.

3. ameaça produzida pelo emprego de revólver calibre 38
contra  Pedro,  além  de  violência  consistente  em  golpes
com  esta  arma  e  com  capacete  contra  José  Nilton
Fernandes de Araújo,  subtraíram para si  R$100,00; dois
telefones celulares, sendo um SAMSUNG e outro NOKIA
pertencentes a esta Vítima e, em relação a outra Vítima,
por circunstâncias alheias a suas vontades, pois Pedro não
trazia  qualquer  quantia  ou  objeto  de  valor,  nada  foi
subtraído.

De  acordo  com  o  inquérito  policial,  o  Acusado  e  o
Adolescente combinaram a realização dos crimes e, após
consumirem  maconha,  dirigiram-se  à  Fazenda  Serrote,
Patos/PB, onde passaram a abordar as pessoas que por lá
trafegavam.

Desta forma, as vítimas eram paradas e mediante ameaça e
violência,  como  já  relatado,  tinham  seus  pertencentes
subtraídos e ficavam no mesmo local.

Narram ainda os autos, na realização do último crime de
roubo, o Acusado disparou a arma de fogo contra a Vítima
José Nilton Fernandes de Araújo, porém falhou.

Então,  as  Vítimas  reagiram e  conseguiram apreender  o
Adolescente, mas o Acusado fugou, somente sendo preso
pela  Polícia  Militar  na  R.  Antônio  Félix,  Patos/PB,
entretanto, a arma de fogo não foi apreendida.”

Após  concluída  a  instrução  processual,  a  magistrada
sentenciante, julgando procedente em parte a denúncia, condenou o acusado Radielson
Lopes Pontes,  ora recorrido, a uma pena de 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, a ser cumprida no regime, inicialmente, fechado, além 40 (quarenta) dias-
multa, pela prática dos crimes capitulados nos artigos 157, § 2°, incisos I e II, na forma
do art. 71, parágrafo único, ambos do Código Penal. Contudo, na decisão, a douta
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julgadora, com fulcro na Súmula 35 deste Tribunal de Justiça e no art. 171, inciso VII
da LOJE-PB, declarou a incompetência daquela Vara Criminal Comum para julgar o
delito previsto no ECA.

Não se conformando, apresentou o Parquet de 1° Grau recurso
apelatório,  requerendo  nas  razões  recursais  (fls.  152/171),  a  reforma  da  decisão
monocrática, pugnando o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja julgado o
delito previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Aduz,  que,  a  cisão  processual  entre  crimes  comuns  e  delitos
previstos  no  ECA “poderá  surgir  séria  incongruência  na  atuação  do  Ministério
Público”.

Argumenta  que  a  cisão  entre  processos  que  apuram  crime
comum e delito previstos no ECA sobrecarregará as Varas Especializadas.

Por  fim,  alega  que  a  separação  processual  em  tela  viola  o
disposto no art. 79, II do CPP, bem como o art. 22, I, da CF/88.
 

No caso em disceptação, é de bom alvitre lembrar que a parte
recorrente não vem se insurgir contra o teor condenatório da decisão hostilizada, mas,
simplesmente pelo reconhecimento da incompetência para julgar o crime previsto no
art. 244-B do ECA.

Por sua vez, a defesa, além de não interpor recurso apelatório,
pugnou pela manutenção da sentença de 1° grau, na oportunidade em que ofereceu
contrarrazões. 

Sendo assim,  o  reclame do presente  recurso  é,  unicamente,  a
incompetência do juízo comum para julgar o delito previsto no art. 244-B, do ECA. 

Diante dos argumentos lançados, é de se concluir que não assiste
razão à parte apelante.

A meu sentir,  a  sentenciante  agiu corretamente ao se declarar
incompetente para julgar o delito de corrupção de menores e encaminhar cópia dos
autos  ao Juízo Especializado,  posto que,  conforme dispõe a  Lei  de  Organização e
Divisão Judiciárias deste Estado, em seu art. 171, Inciso VII,  compete ao Juízo da
Infância e Juventude processar e julgar os crimes contra criança e adolescente: 

Art. 171. Compete a Vara de Infância e Juventude: 
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VII - processar e julgar os crimes praticados contra criança
e adolescente previstos na Lei n.° 8.069, de 13 de julho de
1990; 

Nesse diapasão, há de se destacar o teor da Súmula n°  35 deste
Tribunal de Justiça, cujo texto dispõe o seguinte: 

"A competência do Juízo da Infância e da Juventude para
apreciar  e  decidir  processo  acerca  de  crime  praticado
contra criança ou adolescente, restringe-se aos tipos penais
descritos nos artigos 228 a 244 do respectivo estatuto".

Desse  modo,  descabido  o  pleito  que  pugna  pelo  retorno  dos
autos ao juízo comum, a fim de que proceda o julgamento do delito tipificado no art.
244-B, do ECA.

Acerca  do  tema,  essa  Câmara  Especializada  já  firmou  seu
entendimento: 

“CONFLITO  NEGATIVO  DE  JURISDIÇÃO
CRIMINAL.  2ª  e  3ª  VARAS  DA  COMARCA  DE
SAPÉ/PB.  SUPOSTA  PRÁTICA  DOS  CRIMES  DE
ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
ART.  157,  §  2°,  I  E  II,  C/C O ART.  70,  AMBOS DO
CÓDIGO  PENAL E  ART.  244-B  DA LEI  8.069/1990.
DELITO  PRATICADO  POR  MAIOR  CONTRA
INIMPUTÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 35 DO
TJPB.  COMPETÊNCIA DO  JUÍZO  DA INFÂNCIA E
DA  JUVENTUDE.  CONCURSO  DE  CRIMES.
COMPETÊNCIA.  REGRAS  DE  CONEXÃO.
NECESSIDADE  DE  CISÃO.  ART.  79,  II,  DO  CPP.
CONCURSO DA JURISDIÇÃO COMUM COM A DE
MENORES.  COMPETÊNCIA  DA  2ª  VARA  DA
COMARCA  DE  SAPÉ/PB  APENAS  PARA
PROCESSAR O DELITO DO ART. 244-B DO ECA, E
DA 3ª VARA DA MESMA COMARCA PARA O CRIME
DO  ART.  157,  §  2º,  I  E  II,  DO  CP.  PARCIAL
PROCEDÊNCIA. 1. A competência do Juízo da Infância e
da Juventude, para apreciar e decidir processo acerca de
crime praticado contra criança ou adolescente, restringe-se
aos  tipos  penais  descritos  nos  artigos  228  a  244  do
respectivo Estatuto. Súmula n° 35 do TJPB. 2. Segundo
prevê o art.  74 do CPP, a competência pela natureza da
infração será regulada pelas leis de organização judiciária,
salvo a privativa do Tribunal do Júri. E, nos termos do art.
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79,  II,  do  mesmo  Diploma,  a  conexão  e  continência
decorrentes do concurso entre a jurisdição comum e a do
juízo de menores não importarão unidade de processo e
julgamento.  Assim,  cabe  aos  tribunais  disciplinar  outras
competências  para  a  Vara  Menorista,  inclusive,  para
processar  e  julgar  acusados  de  delitos  cometidos  contra
menor de idade. Desta forma, é válido o comando do art.
171, VII, da LOJE/PB, ao dispor que compete à Vara de
Infância  e  Juventude  o  processamento  de  crimes
praticados contra criança e adolescente previstos na Lei n°
8.069/1990”. 

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  conflito
negativo de competência criminal identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal deste Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba,  à  unanimidade,  em julgar
parcialmente procedente o conflito, para declarar o Juízo
Suscitante da 2ª Vara Mista da Comarca de Sapé/PB como
o competente apenas para o processamento e julgamento
do crime previsto no art. 244-B do ECA, e a 3ª Vara da
Comarca  de  Sapé/PB,  ora  suscitado,  para  processar  e
julgar o delito capitulado no art. 157, § 2°, I e II, do CP,
nos  termos  do  voto  do  Relator.(TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00035066820158150000, Câmara Especializada Criminal,
Relator DES CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO , j.
em 21-06-2016) ”

Outrossim,  descabe  falar  em  ofensa  ao  texto  constitucional,
conforme argumentou a parte recorrente, isto porque, não se trata de legislação sobre
matéria  processual,  mas,  precisamente,  sobre  organização  e  divisão  judiciária,
competência  essa  conferida  aos  Tribunais  de  Justiça  pela  CF/88,  em seu art.  96 e
incisos, in verbis: 

Art. 96. Compete privativamente: 

I - aos tribunais:

a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos
internos, com observância das normas de processo e das
garantias  processuais  das  partes,  dispondo  sobre  a
competência  e  o  funcionamento  dos  respectivos  órgãos
jurisdicionais e administrativos;
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[…]

II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores
e  aos  Tribunais  de  Justiça  propor  ao  Poder  Legislativo
respectivo,  observado o  disposto  no  art.  169:  E-.1  d)  a
alteração da organização e da divisão judiciárias;

O próprio Código de Processo Penal Brasileiro determina,  em
seu art. 74, que a competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de
organização judiciária. 

Art.  74.  A competência  pela  natureza  da  infração  será
regulada  pelas  leis  de  organização  judiciária,  salvo  a
competência privativa do Tribunal do Júri. 

Também, descabe falar em unidade de julgamento, para o caso
em tela, em virtude da vedação imposta pelo teor do art. 79, Inciso II, também do CPP,
o qual dispõe que a conexão não importará unidade de julgamentos quando houver
concurso  entre  juízo  comum e  juízo  especializado  da  infância  e  juventude,  como
ocorre na espécie: 

Art.  79.  A  conexão  e  a  continência  importarão
unidade de processo e julgamento, salvo: 

[...]

II - no concurso entre a jurisdição comum e a do juízo de
menores.

Ante  o  exposto,  e  em  desarmonia  com  o  parecer  da  douta
Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a
sentença integralmente.

É o meu voto.

Presidiu  a  Sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal  e
Relator,  dele  participando  também  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores
Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos, Revisor, e Arnóbio Alves Teodósio.

Presente  aos  trabalhos  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Joaci
Juvino da Costa Silva, Procurador de Justiça.
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Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 13
(treze) dias do mês de março do ano de 2018.

João Pessoa, 15 de março de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
Relator
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