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APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENORES.
Art.  244-B  do  ECA.  Absolvição  em  primeiro  grau.
Inconformismo  ministerial.  Pretendida  a  condenação.
Possibilidade.  Autoria  e  materialidade  comprovadas.
Menoridade  do  adolescente  infrator  comprovada  por
documento de fé pública. Provimento do apelo. 

- Para a configuração do delito tipificado no artigo 244-
B, caput, da Lei nº 8.069/1990 necessário que o agente
corrompa ou facilite a corrupção de menor de dezoito
anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o
a praticá-la, situação esta que restou claramente
evidenciada nos autos.

-  Havendo  documento  hábil,  dotado  de  fé  pública,
capaz  de  comprovar  a  menoridade  do  adolescente,
descabe  falar  em ausência  de  prova  da  menoridade.
Precedentes jurisprudenciais.

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 DAR PROVIMENTO ao
apelo ministerial, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Perante a 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital, Márcio
da Silva,  vulgo  “Careca” foi  denunciado  como incurso  nas  penalidades  dos
artigos 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal e 244-B, do Estatuto da
Criança e do Adolescente pelos seguintes fatos narrados na inicial acusatória
(fls. 02/04):

“...No dia 22 de julho de 2015, por volta das 16h40,
nas proximidades do CAIS, situado no bairro do Cristo
Redentor,  nesta  capital,  o  denunciado  subtraiu,
mediante violência e grave ameaça, juntamente com o
adolescente  Lucas  da  Silva  Lima,  o  aparelho  celular
Samsung DUOS da vítima Neli dos Santos Evangelista
(Auto de Apresentação e Apreensão de fls. ).

Extrai-se dos autos que, no citado dia, a vítima estava
caminhando  com  sua  genitora  e  seu  filho,  nas
proximidades do CAIS do Cristo Redentor, quando foi
abordada por dois  indivíduos,  os quais  anunciaram o
assalto e exigiram os bens da vítima.

Na ocasião, a Srta. Neli disse que não tinha nada, mas
o  adolescente  lhe  revistou  e  encontrou  o  celular,
tomando-o para si. Em seguida, o denunciado deu um
murro no ombro da vítima e depois ambos fugaram.

Os fatos foram noticiados à Polícia Militar, que logrou
êxito  em   apreender  o  adolescente  na  rua  Nereu
Ramos, no Cristo Redentor. Já o denunciado foi detido
por populares que o perseguiram.

A  vítima  compareceu  à  Delegacia  e  reconheceu  os
indivíduos como os autores do roubo sofrido. Ademais,
conseguiu  recuperar  o  seu  aparelho  celular  (auto  de
Entrega de fls. )

Por  ocasião  do  interrogatório  do  réu,  o  mesmo
confessou  que  praticou  o  assalto  na  companhia  do
adolescente Lucas da Silva Lima, mais conhecido por
“Douglas” e informou ser viciado em maconha.



Ressalte-se  que  o  policial  Severino  Araújo  tomou
conhecimento  por  populares  que  a  dupla,  antes  de
roubar a vítima em questão, teria tentado roubar uma
mulher,  que  estava  dentro  de  um  coletivo.  Porém,
ninguém soube  informações  sobre  o  paradeiro  desta
outra vítima. (...)”

Denúncia recebida em 25 de agosto de 2015 (fl. 37).

Encerrada  a  instrução  criminal,  a  denúncia  foi  julgada
parcialmente procedente, absolvendo o réu Márcio da Silva do delito do art.
244-B do ECA, na forma do inciso III do art. 386 do CPP, condenando-o, nas
iras do art. 157, § 2º, inciso II, do CP, às penas de 05 (cinco) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-
multa, à razão de um trinta avos do salário mínimo vigente ao tempo do delito,
consoante fls. 72/77.  

Inconformado, apelou o representante do Ministério Público
(fl.  82).  Em  suas  razões,  expostas  às  fls.  83/88,  pugna  pela  reforma  da
sentença a fim de condenar o réu também nas sanções do art. 244-B do ECA,
ao argumento de que a menoridade do comparsa está comprovada nos autos.
De igual forma, opinou a Procuradoria de Justiça, através do parecer subscrito
pelo Dr. Francisco Sagres Macedo Vieira (fls. 108/119).

É o relatório.

VOTO:  Exmo.  Sr.  Des.  ARNÓBIO  ALVES  TEODÓSIO
(Relator)

Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade,  conheço  do
recurso.

Como  visto,  o  Parquet de  primeiro  grau  pleiteia  a
condenação  de  Márcio  da  Silva,  sustentando  que  o  presente  caderno
processual, notadamente os documentos acostados às fls. 23/26, gozam de fé
pública  e,  por  conta  disso,  estão  aptos  a  comprovar  a  menoridade  do
adolescente infrator, já identificado nos autos, a ponto de configurar o delito
de corrupção de menores cometido pelo apelado Márcio da Silva. 

Inicialmente, registre-se que nenhuma dúvida se apresenta
da participação do menor no crime de roubo majorado tratado nos presentes
autos, tendo o apelado, inclusive, confessado a participação do adolescente na
prática  do  delito  em  que  teve  como  vítima  Neli  dos  Santos  Evangelista,
conforme se vê em seu interrogatório prestado na esfera judicial pelo sistema
audiovisual (DVD, de fl. 67). 

Contudo,  a  magistrada primeva absolveu o  recorrente da
prática do delito de corrupção de menores, sob o seguinte fundamento, verbis
(fl. 75):



“… Já com relação ao delito de corrupção de menores,
não  é  possível  considerar  sua  existência  porque  em
momento algum foi feita a prova de que o comparsa do
acusado, Lucas da Silva Lima, detinha essa condição, o
que  só  se  admite  mediante  exibição  de  documento
hábil, nos termos do art. 155, parágrafo único, do CPP.
(...)”

Em  que  pese  o  entendimento  da  douta  sentenciante,  e,
muito  embora  inexista  nos  autos  cópia  da  certidão  de  nascimento  ou  da
carteira de identidade, atestando a menoridade do infrator, por outro lado, é
possível apurar esta condição por outro meio de prova.

In casu,  consoante se vê à fl.  26,  o adolescente,  ao ser
inquirido  perante  a  autoridade policial  acompanhado de sua genitora  Maria
Glaucinete da Silva Lima, além de confessar de haver participado do delito de
roubo juntamente com o apelado Márcio da Silva,  informou a sua data de
nascimento,  razão  pela  qual  não  há  falar  em  ausência  de  prova  de  sua
menoridade. 

Apesar  da  Súmula  74  do  STJ  dispor  que  “para  efeitos
penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova de documento
hábil”, por outro lado, certidão de nascimento do adolescente não é o único
documento  apto  a  evidenciar  a  alegada  menoridade,  quando  há  outros
elementos  que  atendem  perfeitamente  a  esta  finalidade,  como  no  caso
vertente em que há o auto de apreensão em flagrante e termos de declarações
coletados perante a Delegacia Especializada, de repreensão contra os crimes
contra a infância e juventude, escorados às fls. 23/26.

Nesse  mesmo  sentido,  trago  à  colação,  recentes
precedentes jurisprudenciais do STJ:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  HABEAS  CORPUS.
CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DA LEI N.
8.069/1990.  COMPROVAÇÃO  DA  IDADE  DO
MENOR.  DOCUMENTO  DOTADO  DE  FÉ  PÚBLICA.
PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO.
1.  Esta  Corte  tem  jurisprudência  firmada  no
sentido de que a comprovação da idade da vítima
do crime de corrupção de menores pode ser feita
por outros documentos dotados de fé pública que
não somente a certidão de nascimento.
2. No caso, a idade dos menores foi confirmada
por meio do Auto de Apreensão em Flagrante de
Ato  Infracional  e  do  Boletim  de  Ocorrência  -
documentos  dotados  de  fé  pública  e  hábeis  à
comprovação da menoridade dos adolescentes -,



sendo  prescindível  a  juntada  da  certidão  de
nascimento para tal comprovação.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no HC 362.078/MG, Rel. Ministro ANTONIO
SALDANHA  PALHEIRO,  SEXTA  TURMA,  DJe
04/10/2017)

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  AREsp  1084299/DF,  Rel.  Ministro
JORGE  MUSSI,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
27/06/2017, DJe 01/08/2017)

“PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL. ROUBO  MAJORADO  PELO
EMPREGO  DE  ARMA  E  PELO  CONCURSO  DE
PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B
DA  LEI  N.  8.069/1990. ACÓRDÃO  A  QUO  EM
SINTONIA  COM  A  JURISPRUDÊNCIA  DO  STJ.
MENORIDADE.  COMPROVAÇÃO.  CERTIDÃO  DE
NASCIMENTO  OU  OUTRO  DOCUMENTO  HÁBIL.
SÚMULA 74/STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 568/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
1. Segundo entendimento pacificado nesta Corte
Superior, o documento hábil ao qual se refere a
Súmula  74/STJ  não  se  restringe  à  certidão  de
nascimento.  Outros  documentos  dotados  de  fé
pública são igualmente aptos para a comprovação
da idade.



2.  Na  hipótese  dos  autos,  o  Tribunal  estadual
afirmou que a idade dos menores foi devidamente
demonstrada pelo auto de prisão em flagrante e
boletim de  ocorrência,  com expressa  referência
ao  número  do  registro  geral  e  à  data  de
nascimento,  encontrando-se,  pois,  o  acórdão
recorrido em sintonia com a firme jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.
3.  Agravo  regimental  improvido. (AgRg  no  AREsp
1079417/MG,  Rel.  Ministro  SEBASTIÃO  REIS
JÚNIOR,  SEXTA  TURMA,  DJe  21/06/2017)  Em
todos, grifei.

Frise-se que, no caso em testilha, a defesa não trouxe aos
autos contraprova capaz de pôr em dúvida os dados da qualificação do referido
adolescente, constantes do auto de apreensão em flagrante, documento este
dotado de fé pública.

Além  do  mais,  é  cediço  que  o  delito  de  corrupção  de
menores  é  de  natureza  formal  que  visa  tutelar  a  integridade  moral  do
adolescente bem como evitar que seja aliciado à prática criminosa por pessoas
imputáveis.

Assim  dispõe  o  verbete  500  da  Súmula  do  STJ: "a
configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do
menor, por se tratar de delito formal".

Portanto,  por  se  tratar  de  crime  formal,  é  plenamente
dispensável  para  a  sua  configuração,  a  prova  de  que  o  adolescente  se
corrompa pela conduta dolosa do agente, bastando apenas a participação de
menor em crime juntamente com pessoa imputável – como ocorreu in casu.

A propósito:

“… 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.”
(Ementa  parcial,  HC  111.434,  Primeira  Turma,
Relª Min.ª Carmen Lúcia, j. em 3.4.2012).

Desta forma, demonstrada pelas palavras dos milicianos e
do  próprio  apelado  a  participação  do  adolescente  no  crime  de  roubo  e
comprovado que, na data do fato, tinha menos de 18 (dezoito) anos à época
do delito, acolhe-se o requerimento ministerial para condenar o apelado
Márcio da Silva por infração ao artigo 224-B do Estatuto da Criança e
do Adolescente, na forma do art. 70 do CP.



Atento  às  diretrizes  consignadas  nos  artigos  59  e  68  do
Código Penal, passo à fixação das penas.

Culpabilidade: avaliando-se esta circunstância conforme o
grau  de  censurabilidade  da  conduta,  tenho  que  em  razão  das  condições
pessoais  do  acusado  e  também  da  situação  de  fato  em  que  ocorreu  a
indigitada  prática  delituosa,  sua  conduta  se  apresenta  comum  a  fatos
análogos, não lhe sendo desfavorável; antecedentes: réu primário; conduta
social e personalidade: sem elementos que permitam delineá-las, mesmo
porque essa última é o conjunto dos atributos psicológicos que determinam o
caráter e a postura social da pessoa e não vislumbro nos autos a presença de
indicativos  para  se  elaborar  um  juízo  a  respeito,  sendo-lhe,  portanto,
favorável;  circunstâncias: normais à espécie; motivos: nada há nos autos
que aponte para a existência de outros motivos, além daqueles próprios do
crime em análise, razão pela qual não pode tal circunstância ser considerada
com o  fito  de  prejudicá-lo;  consequências: não  há  nos  autos  provas  de
consequências  além  daquelas  ínsitas  ao  tipo  penal;  comportamento  da
vítima: não há que se falar, no presente caso, em comportamento da vítima. 

Dessa forma, fixo, na primeira fase a pena-base em um 01
(um) ano de reclusão.  Na segunda fase,  só há a confissão espontânea do
apelado, porém, em atenção à Súmula 231 do STJ, deixo de valorar em seu
favor.  Inexistem agravantes.  Na terceira e última fases,  não há causas de
aumento  e  de  diminuição  de  pena  a  serem aplicadas.  Assim,  concretizo  a
reprimenda em um 01 (um) ano de reclusão. 

Considerando o quantum da pena corpórea aplicada e tendo
em vista a primariedade do recorrido, estabeleço o regime inicial aberto, a teor
do art. 33, § 2°, alínea “b” e 3° do CP.

Do concurso formal de crimes. 

Neste tópico, apesar do Ministério Público de primeiro grau
não  haver  pugnado  pela  aplicação  da  regra  do  art.  70  do  CP  em  suas
alegações  finais  ou  nas  presentes  razões  recursais,  verifica-se  que  restou
configurado o concurso formal, uma vez que o sentenciado, mediante uma só
ação, praticou dois crimes, o que torna imperiosa a regra do concurso formal
de crimes, prevista no art. 70 do CP.

Assim, nos termos do dispositivo supramencionado, e por se
tratar de concurso formal próprio, em que se aumenta a mais grave das penas
cabíveis, elevo o delito de roubo majorado – 05 (cinco) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão – na fração mínima de um 1/6 (um sexto), considerando o
número de crimes (dois), restando concretizada a reprimenda do réu Márcio da
Silva em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais o
pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à razão mínima de um 1/30 trinta avos
do salário mínimo vigente à época dos fatos.



Em  face  do  quantum de  pena,  fixo  o  regime  inicial
semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, b, do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direitos ou a concessão do sursis, vez que não atendidos
os pressupostos dos arts. 44 e 77 do Código Penal. 

Ante  o  exposto,  em harmonia  com o  parecer  ministerial,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, para condenar Márcio
da Silva pela prática do crime tipificado no art. 244-B da Lei 8.069/90,
à pena de 01 (um) ano de reclusão, ficando suas penas totalizadas, em
razão do concurso formal próprio com o crime do art. 157, § 2°, inciso
II, do CP, em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa.

Expeça-se mandado de prisão, após o decurso do prazo de
embargos de declaração, sem manifestação.

É como voto.

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

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

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador
Manoel Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, em João Pessoa, 13 de março de 2018.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


