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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 0001595-84.2013.815.0131 – 2ª  Vara da
Comarca de Cajazeiras 

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE : Francisco Felipe da Silva
ADVOGADO : Francisco Pereira Bezerra
APELADA : A Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E
CORRUPÇÃO DE MENOR. Art. 157, §2º, incisos I
e  II  do  CP  e  art.  244-B  da  Lei  8.069/90.
Condenação.  Autoria  e  materialidade
comprovadas. Condenação mantida. Concorrência
para  a  infração  penal.  Relevância  da  conduta.
Participação de menor importância.  Inocorrência.
Pleito  de  desclassificação  para  constrangimento
ilegal.  Incabível.  Pedido  de  desclassificação  para
sua  forma  tentada.  Inadmissibilidade. Recurso
desprovido.

- Mantém-se a condenação do réu pelo delito de
roubo majorado, quando restar comprovado pelas
declarações firmes e coesas dos policiais militares
e de testemunhas de que ele concorreu para a sua
execução.

- Provado que o réu contribuiu de modo relevante
para a consumação do crime de roubo, anunciando
o  assalto,  com  uma  arma  de  fogo  em  punho,
enquanto que o menor, com uma faca, pegava o
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dinheiro do caixa do supermercado e o celular da
vítima, tendo estes, após a subtração, subido na
moto e partido em fuga, não há que se falar em
participação de menor importância. 

- Incabível  a desclassificação do crime de roubo
majorado para o de constrangimento ilegal, uma
vez que o apelante, após grave ameaça, subtraiu
determinada quantia em dinheiro e o telefone da
vítima.

-  A  consumação  do  crime de  roubo  se  dá  pela
simples inversão da posse material da coisa, ainda
que  por  breve  tempo,  pouco  importando  se
tranquila, podendo haver, inclusive, retomada da
coisa em virtude de perseguição imediata, o que
ocorreu in casu.

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 2ª Vara da Comarca de Cajazeiras, Francisco
Felipe da Silva,  amplamente qualificado nos  autos,  foi  denunciado nas
penas do art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal e art. 244-B da Lei
8.069/90, pelos fatos, assim descritos na peça acusatória (fls. 02/05):

“(…)  Das  investigações  policiais  que  embasam  a
presente  peça  vestibular,  infere-se  que  FRANCISCO
FELIPE  DA  SILVA,  em  unidade  de  desígnios  e
comunhão de esforços com o menor M (...), subtraiu
para  si  coisa  alheia  móvel  mediante  grave  ameça,
consistente na utilização de arma de fogo.
Segundo  apurado,  no  dia  16  de  maio  de  2013,  por
volta  das  17h:00min,  no  Supermercado  Oásis,  o
assacado,  juntamente  com  o  menor,  subtraiu  do
estabelecimento  comercial  em  epígrafe  um  aparelho
celular  e  o  dinheiro  do  caixa  utilizando-se  de  um
revólver calibre 38, marca ROSSI, melhor descrito no
auto de apresentação e apreensão.
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Ato  contínuo,  o  assacado  juntamente  com  o  menor
empreendeu fuga do local em uma moto YAMAHA YBR,
sem  placa,  cor  preta,  tendo  sido  acionada  uma
Guarnição da Polícia  Militar  que já havia localizado o
assacado  em  atitude  suspeita  nas  proximidades  do
Bairro  Populares,  nesta  urbe,  sendo  o  mesmo
encaminhado  ao  local  do  delito  e  identificado  pelas
vítimas.
Saliente-se, por oportuno, que fora apreendida a res
furtiva,  bem  como  o  revólver  calibre  38,  conforme
descrito no auto de apresentação e apreensão, sendo o
assacado autuado em flagrante delito. (…)”.

Denúncia recebida em 18/06/2013 (fl. 42v.). 

Depois da regular instrução, foi proferida sentença (fls.
113/117), condenando o réu, por violação ao art. 157, §2º, incisos I e II
do CP c/c art. 244-B da Lei 8.069/90, 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 10 (dez)  dias-multa,  a  razão de 1/30 do
salário mínimo vigente.

Irresignado,  o  réu interpôs  recurso  de  apelação  (fl.
118).

Em suas razões (fls. 124/130), pugna o apelante pela
absolvição, ao argumento de que não concorreu para a prática do crime
de roubo, tendo apenas acompanhado o executor da ação delituosa, não
realizando o núcleo do tipo. Alternativamente, requer o reconhecimento
da participação de menor importância, devendo ser considerado partícipe
do delito e ter sua pena estabelecida conforme a sua culpabilidade, com
base no art. 29, §1º, do Código Penal. Roga, ainda, a desclassificação do
crime de roubo majorado para constrangimento ilegal. Pede, também, a
desclassificação do delito para sua forma tentada. Suplica pelo decote da
majorante prevista no inciso I,  do art.  157,  do Código Penal.  Por fim,
reivindica a minoração da pena, fixando-a em patamar justo.

Contrarrazões ministeriais às fls. 131/133v., 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. 138/145).

É o relatório.

VOTO: Exmo. Des.  Arnóbio  Alves  Teodósio
(Relator)
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Presentes os pressupostos de admissibilidade e
processabilidade, conheço do recurso. 

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 não concorreu para a
prática do crime de roubo, tendo apenas acompanhado o executor da ação
delituosa, não realizando o núcleo do tipo.

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

Inicialmente,  registre-se  que  a  materialidade  delitiva
encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante
(fls. 07/14), pelo auto de apresentação e apreensão (fl. 26), pelos autos
de entrega (fls. 27/29), pelo boletim de ocorrência (fl. 34) e pelo laudo de
exame de eficiência de disparos em arma de fogo e munição (fls. 69/73).

De igual  modo,  a tipicidade e a autoria delitivas são
induvidosas, não obstante o recorrente, Francisco Felipe da Silva, ao ser
interrogado, em ambas as fases  (fls. 14 e 87/89), tenha negado a sua
atuação  ou  participação  no  delito  de  roubo  perpetrado  contra  o
supermercado Oásis. Vejamos: 

“(…) Que não é verdadeira a acusação lhe imposta (…)
Que chegou no local para comprar umas coisas quando
o “Galeguinho” anunciou o assalto e não sabia da nada;
que o assalto foi praticado pelo m”Galeguinho, mas não
o conhecia, ois tinha lhe dado uma carona (…)”.

A vítima, José Alderi Francisco Duarte de Sousa, ouvida
em juízo (fl. 85), declarou:

“(…) que identifica o acusado como sendo a pessoa que
praticou  o  fato  descrito  na  denúncia;  que
anteriormente não o conhecia; que ao chegar no local
algumas pessoas estavam sendo atendida e o acusado
anunciou o assalto e o loiro menorzinho com uma faca;
que  o  depoente  se  encontrava  no  caixa  o  acusado
apontou o revólver na sua direção; que se não está
enganado ele subtraiu a quantia de quatro reais; que a
sua  irmã  e  o  depoente  conseguiram  correr  e  ao
chegarem na delegacia os policiais disseram que além
de  dinheiro  havia  sido  subtraiu  um  aparelho  celular
pertencente a sua irmã ; que o acusado diz que era um
assalto e queria o dinheiro; (…)”.
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A menor, Rita de Kássia D. S., que trabalha com o seu
irmão no supermercado roubado, asseverou perante a autoridade policial
(fl. 13):

“(…) o rapaz moreno sacou de uma arma de fogo e
apontou  para  o  irmão  da  declarante  colocando-o  na
cabeça e ainda disse que se o mesmo fizesse qualquer
movimento “era duas balas na sua cabeça e o da sua
irmã”; (…) que a declarante abrisse a gaveta do caixa
pegou o dinheiro que estava dentro, uma quantia de R$
4,00 (quatro reais) em dinheiro e em seguida tomou o
celular  da  marca  NOKIA  que  estava  na  mão  da
declarante e deu para o rapaz “moreno” (...)”.

Nesse mesmo norte, o policial militar Tharlys Oliveira,
ouvido em juízo (fl. 83), asseverou:

“(…)  que  se  encontrava  enfrente  ao  bar  Viva  Noite
quando  perceberam  o  acusado  passando  com  um
menor  em  uma  moto  e  como  eles  ficaram  olhando
decidiram abordá-los; que eles ainda tentaram fugir e
encontraram em poder dos dois um revólver, uma faca
e  uma  toca  tipo  ninja  e  um  celular;  (…)  que  no
momento da abordagem noticiou a ocorrência de um
assalto no supermercado Oásis e que teriam levado o
que tinha no caixa e um celular; que o acusado e o
menor foram levado até o local e a própria vítima vez o
reconhecimento;  (…)  que  o  revólver  estava  com  o
maior  (…) que segundo a  vítima houve ameaça pois
eles  ficaram dizendo que  passassem o que tinha  no
caixa; (…)”.

Por sua vez, o policial militar,  condutor do flagrante,
Fábio Bezerra de Andrade, em juízo, asseverou (fl. 82) que:

“(…)  que  prendeu  o  acusado  por  procedimento  de
rotina de abordagem; que antes de sofrer a abordagem
o acusado soltou  a  arma (…)  que o  acusado estava
acompanhado do MATEUS que viajava  na garupa da
moto (…) que eles foram conduzidos até o local do fato
e  as  vítimas  de  imediato  os  reconheceram como os
autores  do  assalto;  (…)  que  segundo  a  vítima  eles
desceram da moto e logo fizeram o anúncio; que eles
levaram  um  aparelho  celular  e  uma  quantia  de
dinheiro; (…) 

O menor, M. D. F. da S., que estava com o réu na hora
do assalto, disse perante a autoridade policial (fl. 18):

“(…) lá o declarante e Felipe adentraram o local onde
Felipe entrou com um revolver e o declarante entrou
sem arma. (…) FELIPE mostrou o revolver a uma das
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donas do supermercado onde a mesma já foi lhe dando
o dinheiro que tinha no caixa, (…) e um celular (…) Que
já andou outras vezes na companhia de Felipe. (…)”.

Assim,  no  caso  em tela,  malgrado  o  apelante  tenha
negado a autoria do delito, vê-se que sua versão mostra-se falaciosa e
divorciada  do  conjunto  probatório,  contrastando,  inclusive,  com  as
declarações firmes e coesas dos policiais militares e de testemunhas. 

Desse  modo,  não  há  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. D. F. da S., devendo
ser mantida sua condenação.

Logo,  inviável,  também,  o  pleito  de  decote  da
majorante prevista no art.  157, § 2º, inciso I,  do CP, uma vez que o
agente  utilizou-se  de  uma  arma  de  fogo  para  cometer  o  crime  em
questão, tendo sido o artefato, inclusive, apreendido.

Com relação ao pedido alternativo de reconhecimento
de ter sido de menor importância a participação do apelante na prática do
crime, também não assiste razão à defesa. 

Ora,  conforme  acima  transcrito,  as  vítimas
descreveram como se deu o roubo,  esclarecendo o comportamento do
apelante e do menor durante a sua execução.

Desse  modo,  restou  demonstrada,  de  forma
inequívoca, a relevante participação do apelante, que anunciou o assalto,
com uma arma de fogo em punho, enquanto o menor, com uma faca,
pegou o dinheiro do caixa do supermercado e o celular da vítima, tendo
estes, após a subtração, subido na moto e partido em fuga.

Assim, verifica-se que houve nítida divisão de tarefas
durante a execução do crime, não havendo que se falar em participação
de menor importância, diante da relevância da contribuição do apelante
para a sua consumação. 

Logo, deve ser mantida a condenação do réu pelo delito
de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma,
por estar provado que participou ativamente da execução do crime.

Noutro  norte,  não  há  como  acolher  a  pretensão
desclassificatória para o delito de constrangimento ilegal, previsto no art.
146 do Código Penal, pois não se tem dúvidas de que o delito foi, de fato,
perpetrado mediante violência e grave ameaça.

Ora  o  constrangimento  ilegal  do  art.  146  do  Código
Penal consiste no fato de obrigar alguém, mediante violência ou grave
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ameaça,  ou  por  qualquer  outro  meio,  depois  de  lhe  haver  reduzido  a
capacidade  de  resistência,  a  não  fazer  ou  a  fazer  algo  contra  a  sua
vontade.

Entretanto,  o  crime  de  constrangimento  ilegal  é
tipicamente subsidiário,  ou seja,  só ocorre quando o fato não constitui
ilícito  mais  grave,  o  que  não  é  o  caso  dos  autos,  no  qual  restou
caracterizado o delito de roubo. 

Sobre o assunto, assim se manifesta a jurisprudência: 

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.
ROUBO  MAJORADO.  PRELIMINARES.  OFENSA  AO
ARTIGO  212  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  PENAL  E
NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE INTERVEÇÃO DO MP.
NÃO INCIDÊNCIA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR
INSUFICIÊNCIA  DE  PROVAS.  REJEIÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRAGIMENTO ILEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE
EMPREGO  DE  ARMA.  DESCABIMENTO.
REDIMENSIONAMENTO  DO  APENAMENTO  E  ISENÇÃO
DA  PENA  DE  MULTA.  INOCORRÊNCIA.  MANUTENÇÃO
DA  SENTENÇA  CONDENATÓRIA.  Preliminares.  Ofensa
ao artigo 212 do CPP. A nova redação do artigo 212 do
Código de Processo Penal  apenas alterou o modo de
inquirição, não sendo vedado ao magistrado perguntar
diretamente  ao  depoente.  Nulidade pela  ausência  de
intervenção  do  Ministério  Público.  Agente  ministerial
devidamente intimado, que não comparece à audiência
de  instrução,  prejudica  tão  somente  a  própria
acusação, não havendo de se falar em nulidade. Não
houve  comprovação  de  qualquer  prejuízo  à  ampla
defesa  e  ao  contraditório.  Mérito.  Comprovadas  a
autoria  e  materialidade do delito  pelo réu,  imperiosa
sua condenação. Caso dos autos em que o acusado,
aproveitando-se do fato de que a vítima era idosa, bem
como de que se encontrava sozinha dormindo em sua
residência,  durante a madrugada, ingressou no local,
desferindo  ameaças  com  a  utilização  de  uma  faca,
ordenando para que o ofendido entregasse quantia em
dinheiro. Vítima que reconheceu o réu como autor do
crime na fase policial e em juízo. Prova suficiente para
condenação.  Inviável  a  desclassificação do delito
de  roubo  majorado  para  o  crime  de
constrangimento ilegal como pretendido, uma vez
que a abordagem da vítima seguiu-se de ameaça
com o emprego de uma faca, bem como de ordem
para que entregasse quantia em dinheiro, o que
caracteriza  a  conduta  típica  descrita  no  artigo
157  do  Código  Penal. Dispensável  a  apreensão  e
perícia da arma utilizada no delito para a configuração
da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do
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Código Penal, quando o conjunto probatório é seguro
ao afirmar o uso do artefato. Pena corretamente fixada
e  fundamentada  pela  magistrada  singular,  de  forma
que não merece alterações. Análise das circunstâncias
judiciais (art. 59 do CP) adequada ao crime sub judice.
Redução  pela  forma  tentada  do  crime  aplicada  de
acordo  com o  iter  criminis  percorrido  pelo  acusado.
Havendo previsão legal de pena de reclusão e de multa
cumulativamente,  não  é  facultado  ao  julgador  a
condenação  da  pena  pecuniária.  Preliminares
rejeitadas.  Apelação  desprovida.  (Apelação  Crime  Nº
70056323314,  Sétima  Câmara  Criminal,  Tribunal  de
Justiça  do  RS,  Relator:  José  Antônio  Daltoe  Cezar,
Julgado  em  18/12/2013). (TJ-RS  -  ACR:
70056323314  RS,  Relator:  José  Antônio
Daltoe  Cezar,  Data  de  Julgamento:
18/12/2013,  Sétima  Câmara  Criminal,  Data
de  Publicação:  Diário  da  Justiça  do  dia
17/02/2014). Destaquei.

In  casu,  conforme  consta  dos  autos,  o  apelante,
juntamente com um menor, mediante grave ameaça, inclusive portando
uma arma de fogo  subtraiu  certa  quantia  em dinheiro  e  um aparelho
celular, o que caracteriza o delito de roubo, e não constrangimento ilegal,
pois este se encontra compreendido no delito mais grave.

O roubo constitui crime complexo, em sentido estrito,
porquanto  constituído  de  vários  tipos  penais,  como  o  furto,  ameaça,
constrangimento  ilegal,  lesão  corporal,  os  quais  são  absorvidos,
constituindo unidade jurídica. 

Assim, assume a figura específica do art. 157 do CP, e
não do art. 146, do mesmo codex, a conduta do apelante que, após grave
ameaça,  subtrai  determinada quantia em dinheiro e o telefone, sendo,
pois, incabível a desclassificação para o delito de constrangimento ilegal
(art. 146, CP).

Do mesmo medo, mostra-se descabido o acolhimento
do pedido formulado quanto ao reconhecimento do delito em sua forma
tentada. 

Como  se  sabe,  de  acordo  com  a  doutrina  e
jurisprudência dominantes, a consumação do crime de roubo se dá pela
simples inversão da posse material da coisa, ainda que por breve tempo,
pouco importando se tranquila,  podendo haver,  inclusive,  retomada da
coisa em virtude de perseguição imediata.

Sobre o assunto, a orientação jurisprudencial do STJ,
segundo a qual “o delito de roubo, assim como o de furto, se consuma
com a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia, mesmo que haja



9

imediata perseguição do agente, não sendo necessário que o objeto do
crime saia da esfera de vigilância da vítima  (REsp n. 1.291.312/RS,
Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe 25/2/2014).

In casu, o apelante abordou a vítima no supermercado,
anunciando  o  assalto  e  exigindo-lhe  a  entrega  do dinheiro  do caixa e
arrebatando o telefone celular de sua irmã. Logo em seguida, de posse da
res,  o  mesmo evadiu-se  do  local,  sendo  abordado  e  preso  momentos
após, em razão da ação policial. 

Restando, pois, comprovado que ocorreu a inversão da
posse da  res e tendo o acusado sido preso em local diverso de onde os
fatos  ocorreram, não há como acolher  a súplica de se desclassificar  o
delito de roubo perpetrado para a sua forma tentada. 

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: 

“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,
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PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 16-
04-2012 PUBLIC 17-04-2012).

Verifica-se, no caso em análise, que o inimputável M.
nasceu em 01/11/1998 (fl. 18), sendo ele, portanto, menor na data dos
fatos. 

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

Por  fim,  quanto  às  reprimendas,  verifica-se  que  as
penas-base foram fixadas no mínimo legal  e  aplicada a fração mínima
pelas causas de aumento no crime de roubo (incisos I e II do §2 do art.
157  do  CP),  bem  como  o  acréscimo  em  seu  menor  patamar  para  o
concurso formal entre o roubo majorado e a corrupção de menores (1/6),
não havendo reparos a fazer. 

Ante o exposto, em harmonia com o parecer
ministerial, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

Expeça-se mandado de prisão,  após o decurso do
prazo dos 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 "Des. 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


