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APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIMES  DE  FURTO
QUALIFICADO  E  CORRUPÇÃO  DE  MENORES.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  DE  UM  DOS  RÉUS.
PLEITO  DE  EXCLUSÃO  DA  QUALIFICADORA  DE
ROMPIMENTO  DE  OBSTÁCULO.  ADUÇÃO  DE
INEXISTÊNCIA DE  EXAME  DE  CORPO  DE  DELITO.
DESCABIMENTO.  AUSÊNCIA DE  VESTÍGIOS.  PROVA
TESTEMUNHAL  SUPLETIVA.  POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES  NO  STJ.  MENORIDADE.  RÉU  QUE
TINHA DEZOITO  ANOS  DE  IDADE  COMPLETOS  AO
MOMENTO  DA  PRÁTICA  DELITIVA.
RECONHECIMENTO  DE  OFÍCIO  QUE  SE  IMPÕE.
NECESSÁRIA  REDUÇÃO  DA  REPRIMENDA.  APELO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

-  É sabido que o reconhecimento da qualificadora relativa ao
rompimento de obstáculo pressupõe, via de regra, a existência de
prévio exame de corpo de delito,  assaz para auferir prova da
materialidade  delitiva  da  qualificadora.  Todavia,  essa  regra
comporta a exceção prevista no art. 167 do CPP, que se aplica
ante a impossibilidade de realização do referido exame pericial,
que pode ser suprido pela prova testemunhal.  Precedentes  no
STJ.

- A despeito de haver reconhecido a circunstância atenuante do
art. 65, III, d do CP (confissão), ao momento em que dosava a
pena referente ao crime de furto qualificado, o juízo monocrático
deixa de lançar mão de tal minorante  relativamente ao crime de
corrupção de menores (fl. 173), devendo tal impropriedade ser
devidamente  retificada  por  esta  Corte,  na  exata  medida  da
provocação constante da insurreição defensiva.

-  Faz jus à atenuante da menoridade o réu que  contava com
exatos  18  (dezoito)  anos  de  idade,  ao  momento  da  prática



criminosa.

- Apelação a que se nega provimento. Reconhecimento, de ofício,
da atenuante da menoridade, com vistas à  minoração da pena
cominada ao apelante.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em CONHECER  o  apelo,  NEGANDO-LHE
PROVIMENTO,  e  reconhecer,  DE  OFÍCIO,  a  circunstância  atenuante  da
menoridade em favor do apelante, aplicando-a para minorar-lhe a pena cominada,
nos termos do voto do Relator, e em harmonia como parecer ministerial.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal interposta por Gabriel de Sousa,
em face da sentença de fls. 161/175, prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da
Comarca  de  Bonito  de  Santa  Fé,  Dr.  Odilson  de  Moraes,  nos  autos  da  ação  penal
supranumerada, promovida pelo Ministério Público do Estado da Paraíba,  que julgou
procedente a denúncia, para;

1 - CONDENAR o réu KAMILO BRAGA MOREIRA pela
prática dos crimes de furto, circunstanciado pela prática durante o repouso noturno,
e qualificado pela  destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa e
mediante concurso de duas ou mais pessoas  (art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV do CP), e
corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90), havidos em sede de concurso
material (art. 69 do CP), imputando-lhe uma pena privativa de liberdade de 6 (seis)
anos e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime semiaberto, cumulada com 10 (dez)
dias multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, vigente à
época do crime (art. 49, § 1º, do CP);

1 - CONDENAR o réu GABRIEL DE SOUSA pela prática
dos  crimes  de  furto,  circunstanciado pela  prática  durante  o  repouso noturno,  e
qualificado pela  destruição  ou rompimento de  obstáculo  à  subtração  da coisa e
mediante concurso de duas ou mais pessoas  (art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV do CP), e
corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90), havidos em sede de concurso
material  (art.  69  do  CP),  imputando-lhe  uma pena privativa  de  liberdade  de  5
(cinco)  anos,  10  (dez)  meses  e  10  (dez)  dias  de  reclusão,  no regime semiaberto,
cumulada com 10 (dez) dias multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo, vigente à época do crime (art. 49, § 1º, do CP).

Os  fatos  são  narrados  pela  denúncia,  nos  termos  que  ora  se
transcreve:

"Depreende-se na peça inquisitorial, que no dia 12 de maio de
2016, uma guarnição policial foi solicitada pela vítima, informando que o ao chegar pela
manhã no seu comércio percebeu que esse havia sido furtado, chegando ao local aquela
guarnição constatou os fatos, verificando que tinham destelhado o telhado e furado o
forro do estabelecimento comercial adentrando neste, e de lá foram subtraídos algumas
latas  de  bebida  energética  da  marca  'Red  Bull',  bem  como  vários  litros  de  bebida



alcoólica do tipo Whisky, tendo a vítima apontado os autores do delitos como sendo os
ora investigados, juntamente com o menor Rodrigo Braga da Silva.

Empreendidas  diligências,  os imputados foram localizados,  na
qual  o  acusado  KAMILO  BRAGA MOREIRA  foi  encontrado  com  uma  mochila
contendo 02 (dois) litros de Whisky, sendo parte da res furtiva, sendo localizando também
o adolescente Rodrigo Braga da Silva no qual confessou ter praticado o furto juntamente
com os imputados, dando a localização de onde tinham escondido os objetos do furto em
um terreno que fica nos fundos da casa da avó de KAMILO BRAGA MOREIRA, aonde
foram apreendidos 16 (dezesseis) latas de 'Red Bull', 03 (três) latas vazias, 05 (cinco)
litros de Whisky da marca 'Cavalo Branco' e 05 (cinco) litros de whisky marca Jonnie
Walker', bem como foi localizado o imputado  GABRIEL DE SOUSA,  que confessou
aquela guarnição policial ter praticado o furto na companhia de  KAMILO BRAGA
MOREIRA e Rodrigo Braga da Silva.

Em sede policial as testemunhas confirmaram a veracidade dos
fatos,  sendo  os  indiciados  ouvidos  pela  autoridade  policial,  negaram a  autoria  dos
delitos”.

Irresignado, o réu Gabriel de Sousa interpôs a apelação de fl. 181.

Em suas razões recursais (fls. 182/189), o apelante aduz: (a) que a
condenação pela prática do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo somente pode
se dar à luz de prova produzida mediante realização de exame de corpo de delito, que não
fora efetuado, no caso, pela autoridade policial, tendo o juízo sentenciante incorrido em
erro,  ao valorar tão somente a prova testemunhal,  utilizando-a para a  condenação do
apelante  por  tal  qualificadora,  sendo  imperiosa  a  sua  desclassificação  para  a  forma
simples; (b) que a condenação referente ao concurso de pessoas deve, de igual modo, ser
decotada  da  conduta  praticada  pelo  apelante,  que  confessou,  em  seu  interrogatório
judicial,  ter  praticado  o  delito  sozinho;  (c) que  a  pena  cominada  deve  ser  revista,
entendendo o apelante fazer jus à atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, d, do CP.

Nas  contrarrazões  das  fls.  192/194v,  a  Promotoria  de  Justiça
Comarcana pugnou pelo desprovimento do recurso apelatório e, consequente, manutenção
da sentença recorrida.

Nesta  instância,  a  Procuradoria  de  Justiça  estadual,  através  do
Procurador Joaci Juvino da Costa Silva,  no seu parecer  de fls.  201/206,  opinou pelo
provimento  parcial  do  apelo,  apenas  para  que  seja  reconhecida,  em favor  do  réu,  a
atenuante da menoridade (art. 65, I do CP).

É o relatório.

VOTO: 

Conheço o recurso apelatório, eis que presentes os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos para a sua admissibilidade.

Os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
foram amplamente observados neste incidente processual. Não há, desse modo, nulidades
permeando o procedimento.



1. DO PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE
OBSTÁCULO

1.1. Da alegação de inexistência de exame de corpo de delito

Aduz  o  apelante  que  sua  condenação  pela  prática  do  furto
qualificado pelo rompimento de obstáculo somente pode se dar à luz de prova produzida
mediante realização de exame de corpo de delito, que não fora efetuado, no caso, pela
autoridade policial, tendo o juízo sentenciante incorrido em erro, ao valorar tão somente a
prova  testemunhal,  utilizando-a  para  a  condenação  do apelante  por  tal  qualificadora,
sendo imperiosa a sua desclassificação para a forma simples.

Compulsando a prova produzida nos autos, constato que a adução
em epígrafe não merece guarida.

É  sabido  que  o  reconhecimento  da  qualificadora  relativa  ao
rompimento de obstáculo pressupõe, via de regra, a existência de prévio exame de corpo
de delito, assaz para auferir prova da materialidade delitiva da qualificadora. É o que
estabelece o art. 158 do CPP: verbis,

Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de
corpo  de  delito,  direto  ou  indireto,  não  podendo  supri-lo  a  confissão  do
acusado.

Todavia, essa regra comporta a exceção prevista no art. 167 do
CPP, que se aplica ante a impossibilidade de realização do referido exame pericial, que
pode ser suprido pela prova testemunhal. Eis o dito dispositivo legal:

Art.  167. Não  sendo  possível  o  exame  de  corpo  de  delito,  por  haverem
desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

No caso vertente,  a valoração da prova testemunhal  pelo juízo
sentenciante constituiu-se na medida adequada, por dois relevantes motivos.

Primeiro,  porque,  da  leitura  da  documentação  angariada  ao
inquérito  administrativo,  constata-se  que  houve  realização  de  perícia  indireta  pela
autoridade investigadora, que, no cumprimento de suas funções institucionais, atestou que
"o forro do prédio estava furado e as telhas removidas" (fl. 07), por onde os agentes
haviam subido no telhado, furado o forro e desceram, furtando latas de red-bull e litros
de wisky (fl. 06).

Segundo, porque o crime aconteceu em uma unidade judiciária
desprovida de aparato logístico e pessoal específico para a realização do exame de corpo
de delito em comento, quedando-se irrazoável que a vítima mantivesse o local do crime
destelhado e desprotegido indeterminadamente, até a eventual comuniucação e chegada
de agentes especializados para fazê-lo.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ: verbis,

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  FURTO.
AFASTAMENTO  DA    QUALIFICADORA  DE  ROMPIMENTO  DE
OBSTÁCULO.  INVIABILIDADE.  COMPROVAÇÃO  POR  MEIO DE
PERÍCIA  DIRETA  E  PROVA  TESTEMUNHAL.  SÚMULA  7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



1.  Consoante  orientação  jurisprudencial  desta  Corte,  o  reconhecimento  da
qualificadora de rompimento de obstáculo exige a   realização de exame pericial,
o qual somente pode ser substituído por  outros  meios probatórios quando
inexistirem  vestígios,  o  corpo  de  delito  houver  desaparecido  ou  as
circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.
2. Ao que se tem dos autos, não obstante o acórdão tenha externado a tese de
que o exame pericial indireto seria suficiente, asseverou que foi realizada a
perícia direta, que constatou o dano, conforme Portaria de Nomeação de Peritos
e  Auto  de  Exame  de  Furto  Qualificado  respectivo,  juntados  aos  autos,
confirmado pela prova oral.
3. Para o acolhimento da pretensão recursal seria indispensável o revolvimento
de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via eleita, a teor da
Súmula 7/STJ.
4. Agravo Regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp 1618300 / RS 2016/0205313-5 – Relator: Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA - Órgão Julgador: T5 - QUINTA
TURMA - Data do Julgamento: 10/10/2017 - Data da Publicação/Fonte:
DJe 20/10/2017)

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL.  FURTO
QUALIFICADO.    ROMPIMENTO  DE  OBSTÁCULO.
COMPROVAÇÃO.  EXAME  DE  CORPO DE DELITO INDIRETO.
VALIDADE.
1. Para a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo no delito de
furto,  o  exame  de  corpo  de  delito  é  indispensável  à  comprovação  da
materialidade do crime, o qual deve ser realizado por perito oficial, portador de
diploma de curso superior, ou por duas pessoas idôneas, compromissadas e que
possuam qualificação técnica, consoante ditames do artigo 159, §§ 1º e 2º, do
Código de Processo Penal.
2. Considerando que inexiste vedação legal específica, a jurisprudência do STJ
considera  válida  a  perícia  realizada  por  policiais  diplomados,  desde  que
devidamente nomeados e compromissados para o encargo, tal como ocorreu na
espécie.
3. Da leitura dos artigos 158 e 167 do Código de Processo Penal, extrai-se que
a  perícia  somente  é  essencial  para  comprovar  a  materialidade  delitiva
quando o crime deixa vestígios, admitindo-se a prova testemunhal quando
estes não estiverem mais presentes.
4. Por sua vez, o artigo 171 da Lei Penal Adjetiva confirma a necessidade de
realização  de  perícia  para  a  comprovação da qualificadora do rompimento
de obstáculo, que somente pode ser substituída por outras provas quando os
vestígios desaparecerem, não existirem, ou o exame técnico não for passível de
implementação.
5. Na espécie,  o laudo foi realizado através dos elementos constantes dos
autos, sob a justificativa de que não seria razoável que a vítima mantivesse o
local do delito intacto até a realização do exame, diante da vulnerabilidade
ao qual sua residência ficou exposta com a quebra do vidro da garagem,
circunstância apta para justificar a perícia indireta.
(...)
2. Agravo regimental a que se nega provimento. Ordem concedida de ofício
para afastar o desvalor da personalidade, redimensionando a pena privativa de
liberdade.
(STJ - AgRg no REsp 1581047 / RS 2016/0036101-0 – Relator: Ministro
JORGE MUSSI -  Órgão Julgador:  T5 -  QUINTA TURMA -  Data  do
Julgamento: 01/06/2017 - Data da Publicação/Fonte: DJe 07/06/2017)

2. DA REVISÃO DA REPRIMENDA

2.1. Da súplica recursal concernente ao reconhecimento da atenuante da confissão

Aduz, ainda, o apelante, que a pena cominada deve ser revista,
entendendo fazer jus à atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, d, do CP.



Analisando de forma detida a decisão guerreada, constato que a
mesma comete o pecado enumerado pelo recorrente.

De  fato,  e  a  despeito  de  haver  reconhecido  a  circunstância
atenuante do art. 65, III, d do CP (confissão), ao momento em que dosava a pena referente
ao  crime  de  furto  qualificado,  o  juízo  monocrático  deixa  de  lançar  mão  de  tal
minorante  relativamente ao crime de corrupção de menores  (fl. 173), devendo tal
impropriedade ser devidamente retificada por esta Corte, na exata medida da provocação
constante da insurreição defensiva.

Desse  modo,  reconheço,  em  favor  do  réu  GABRIEL  DE
SOUSA, a atenuante da confissão, assim procedendo com relação à dosimetria do crime
de corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90), para, utilizando-se do mesmo
critério adotado pelo juízo de piso no tocante à minoração efetuada quanto ao delito de
furto qualificado (minoração da fração de 1/6 da pena aplicada para acada atenuante),
reduzir a pena base cominada ao réu, ao patamar de 1 (um) ano de reclusão.

2.2. Da necessidade de aplicação, de ofício, da atenuante da menoridade

Lado  outro,  e  conforme  oportunamente  salientado  pela  Douta
Procuradoria  de   Justiça  em seu  emérito  parecer,  percebo  que  o  apelante  faz  jus  à
atenuante da menoridade.

A denúncia relata que os crimes ocorreram em 12/05/2016 (fl.
03).

Atentando-se,  pois,  para  o  documento  constante  na  fl.  20,  e
cotejando-o  com  a  informação  supramencionada,  percebe-se  com  clareza  que  o  réu
Gabriel de Sousa contava com exatos 18 (dezoito) anos de idade ao momento em que os
delitos foram perpetrados.

2.3. Da nova dosimetria da pena cominada ao apelante

Desse modo, forçoso o reconhecimento, em favor do recorrente,
da atenuante prevista no art. 65, I, do CP, pleo que passo a operar-lhe a aplicação, nos
seguintes moldes:

2.3.1. Quanto ao crime de furto qualificado:

Utilizando-me  do  mesmo  critério  adotado  pelo  juízo  de  piso
(minoração da fração de 1/6 da pena aplicada para acada atenuante), reduzo em 6 (seis)
meses e 15 (quinze) dias a pena base cominada ao réu Gabriel de Sousa, que, com a
majoração do § 1º do art. 155 (um terço), relativa, pois, à prática do crime durante o
repouso noturno,  resta definitivamente cominada em 4 (quatro) anos de reclusão, à
inexistências de outrasd majorantes ou minorantes fracionárias a considerar.

2.3.2. Quanto ao delito de corrupção de menores:

Neste  caso,  o reconhecimento  da  circunstância  atenuante  da
menoridade  não  opera  efeito  prático  algum,  visto  que,  nesta  fase  da  dosimetria,  a
aplicação das circunstâncias não tem o condão de minorar a pena a um patamar aquém do



mínimo  legal,  nem  de  majorá-la  para  além  do  máximo,  à  luz  do  entendimento
consubstanciado  na  Súmula  231,  do STJ,  e  da remansosa  jurisprudência  dessa  Corte
Superior: verbis,

Súmula 231 -  A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal.
(Súmula  231,  TERCEIRA  SEÇÃO,  julgado  em  22/09/1999,  DJ
15/10/1999) 

AGRAVO  REGIMENTAL NO  RECURSO  ESPECIAL.  CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA SOBRE A PENA-BASE FIXADA PELO
TRIBUNAL  DE  ORIGEM.  ART.  619  DO  CPP.  OMISSÃO  NÃO
RELEVANTE PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Parcialmente provido o recurso especial ante a violação do art. 65, III, "d",
do CP, a nova dosimetria a ser efetivada por este Superior Tribunal deve levar
em consideração a pena-base reduzida pelo Tribunal a quo.
2. A pena relacionada ao crime do art. 14 da Lei n. 10.826/2003 não pode
ser  estabelecida  abaixo  do  mínimo  legal  em  decorrência  de  atenuante
genérica, em consonância com a Súmula nº 231 do STJ.
3. Afasta-se a tese de violação do art. 619 do CPP se não houve omissão do
Tribunal a quo sobre ponto relevante para a solução da controvérsia.
4.  O fato  apontado pelo agravante -  ignorância sobre o municiamento da
arma de fogo - não está relacionado a elemento constitutivo do tipo penal e
foi  enfrentado  pela  sentença  e  pelo  acórdão  estadual,  convergentes  em
assinalar a irrelevância da tese, pois o simples porte de arma de fogo sem a
devida autorização já caracteriza a prática do delito.
5. Agravo regimental parcialmente provido para reduzir a pena, mantidos os
demais termos da decisão agravada.
(STJ - AgRg no REsp 1484129 / PR 2014/0249156-5 – Relator: Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ – Órgão julgador: T6 – SEXTA TURMA
–  Data  do  julgamento:  20/06/2017  -  Data  da  Publicação/Fonte:  DJe
26/06/2017)

Desse modo, a pena imposta ao réu  GRABRIEL DE SOUSA,
quanto ao delito de corrupção de menores, resta definitivamente cominada em 1 (um)
ano de reclusão.

2.3.3. Da aplicação do concurso material de crimes:

Aplicando-se  a  regra  contida  no  art.  69  do  CP,  procedo  ao
somatório  das  penas  cominadas  nos  termos  e  fundamentos  acima  enumerados,  que
resulta no patamar definitivo de 5 (cinco) anos de reclusão.

A  pena  de  multa  desmerece  quaisquer  alterações,  porquanto
cominada em seu mínimo legal de 10 (dez) dias (art. 49, caput, do CP).

Permanecem  inalterados  os  demais  termos  da  sentença
combatida,  no  tocante  ao  regume  incial  de  cumprimento  da  pena  (semiaberto),  à
impossibilidade de substituição por restritivas  de direitos,  à concessão de sursis, bem
como acerca da necessidade de custódia cautelar do apelante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo,  mantendo
íntegra  a  sentença  vergastada.  Procedo,  DE  OFÍCIO,  ao  reconhecimento  da
circunstância atenuante da menoridade, aplicando-a para minorar a pena cominada.

Considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal no

http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?materia='DIREITO%20PENAL'.mat.#TIT8TEMA0
http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?materia='DIREITO%20PENAL'.mat.#TIT8TEMA0
http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?materia='DIREITO%20PENAL'.mat.#TIT8TEMA0
http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?materia='DIREITO%20PENAL'.mat.#TIT8TEMA0
http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?materia='DIREITO%20PENAL'.mat.#TIT8TEMA0


sentido de ser possível a execução provisória da pena após a confirmação da condenação
pelo  Tribunal  de  Justiça  (STF,  HC  126.292),  oficie-se  ao  Juízo  de  origem,
comunicando-o da confirmação da sentença condenatória.

É como voto.

Presidiu o  julgamento,  com  voto,  o Excelentíssimo Senhor
Desembargador  João  Benedito  da  Silva,  decano  do  exercício  da  Presidência  da
Câmara Criminal,  dele participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,  relator,  e  Arnóbio  Alves  Teodósio,  revisor.
Ausentes justificadamente os Desembargadores Carlos Martins Beltrão Filho e Marcos
William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado  até  o  preenchimento  da  vaga  de
Desembargador).

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

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, 03 de abril de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


