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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 0002027-19.2013.815.2002 –  7ª Vara 
Criminal da Comarca da Capital

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE : Carlos Magno Silva dos Santos
ADVOGADAS : Elaine de Oliveira Espíndola Rodrigues e outras
APELADO : A Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLAMENTE 
QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. 
Artigos 157, §2º, incisos I, II e III do Código Penal 
e 244-B do ECA. Condenação. Irresignação 
defensiva. Insuficiência probatória. Alegação 
inverossímil. Materialidade e autoria 
consubstanciadas. Reprimenda.  Exacerbação. 
Inocorrência. Dosimetria em obediência ao critério 
trifásico.  Circunstâncias  judiciais  desfavoráveis. 
Abrandamento do regime. Descabimento.  Recurso 
desprovido.

- Estando devidamente comprovada a materialidade 
delitiva e sendo o acervo probatório coligido durante 
a instrução processual bastante a apontar o réu, ora 
recorrente, como um  dos  autores do roubo 
juntamente com mais dois indivíduos e um menor, 
com emprego de arma de fogo,  estando a vítima 
em serviço de transporte de valores e tendo o 
agente conhecimento de tal circunstância, não há 
que se falar em ausência de provas a sustentar a 
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condenação.

- 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.

- Ademais, é cediço, que, no Processo Penal, vige o 
princípio da persuasão racional ou livre 
convencimento motivado, a permitir o juiz formar o 
seu convencimento pelas provas constantes dos 
autos.

- Não há possibilidade de minoração das 
reprimendas diante da existência de circunstâncias 
judiciais desfavoráveis ao apelante se, apesar das 
mesmas restar fixadas acima do mínimo legal, 
foram sopesadas de forma escorreita. 

- Restando o acusado condenado a pena superior a 
08  (oito)  anos,  é  de  rigor  a  fixação  do  regime 
fechado para cumprimento da reprimenda. 

Vistos, relatados e discutidos estes  autos acima 
identificados.

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

RELATÓRIO

Perante a 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital, Carlos 
Magno Silva dos Santos, inicialmente qualificado como Francelino Trajano 
de Lima, e depois civilmente identificado (fls. 161/162), foi denunciado 
como incurso nas penalidades do art. 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 288, 
parágrafo único, ambos do Código Penal.

A exordial aduz que, no dia 28 de fevereiro de 2013, por 
volta das 09h45min, na Secretaria de Saúde, nesta capital, o denunciado 
juntamente  com outros  três  indivíduos,  mediante  união  de  desígnios  e 
fazendo  uso  de  arma de  fogo,  empreenderam grave  ameaça  contra  os 
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vigilantes  da  empresa  PRESERVE,  e  subtraíram  para  si,  um malote  de 
dinheiro que continha no seu interior o valor de R$20.000 (vinte mil reais), 
além de 02 (dois) revólveres calibre 38, com 12 (doze) munições.

Revela,  ainda,  que  os  vigilantes  da  citada  empresa, 
estavam abastecendo o caixa eletrônico do Banco do Brasil, quando foram 
surpreendidos por quatro homens armados, tendo dois deles entrado no 
local, com um refém, anunciado o assalto, e mandado que os seguranças 
deitassem no chão, enquanto que os outros dois ficaram dando cobertura à 
ação criminosa.

Consta  também  que  após  o  assalto,  os  indivíduos 
fugiram em duas motocicletas, momento em que a Polícia foi acionada e 
saiu em perseguição dos acusados, tendo conseguido prender o denunciado 
na companhia de um menor.

Denúncia recebida em 25 de abril de 2013 (fls. 29/30).

Encerrada a instrução criminal, a denúncia foi julgada 
procedente em parte (fls. 195/208), para absolver o réu pelo crime de 
quadrilha ou bando, nos termos do art. 386, VII, do CPP, e para condená-lo 
pelos crimes dispostos no art. 157, §2º, incisos I, II e III, do CP e no art. 
244-B, do ECA c/c o art. 70 do Estatuto Repressor, a uma pena de 13 
(treze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial 
fechado, e 319 (trezentos e dezenove) dias-multa, à razão de um trinta 
avos do salário mínimo vigente à época do fato. 

Irresignado, o réu apelou (fl. 216) e apresentou razões 
às fls. 223/237, entretanto estas foram desconsideradas com a renúncia ao 
mandato pelo causídico, sendo, então, as advogadas habilitadas no autos 
intimadas para apresentar as novas razões, que foram expostas às fls. 
271/276.

A defesa pugna pela absolvição, aduzindo que: I) 
inexistem provas para firmar o decreto condenatório; II) as provas colhidas 
no inquérito não foram confirmadas na instrução; III) deve ser aplicado o 
princípio in dubio pro reo. Alternativamente, requer a redução da pena-
base, eis que o apelante é primário e as circunstâncias judiciais foram 
analisadas de forma desproporcional. Pede, ainda, a mudança do regime de 
cumprimento da pena para um menos gravoso.

O Ministério Público ofereceu contrarrazões (fls. 
289/293) pedindo a manutenção da sentença recorrida no seu inteiro teor.  

A Procuradoria Geral de Justiça, através do ilustre 
Procurador, Paulo  Barbosa  de Almeida, em cota  às  fls.  295,  ratificou  o 
parecer (fls. 254/258) opinando pelo desprovimento do recurso.
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É o relatório.

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

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do 
recurso.

Como visto, o recorrente suplica pela absolvição, ao 
fundamento de que não há prova firme e definitiva da materialidade e da 
autoria das condutas delitivas a ele imputadas.

Prima facie, cumpre ressaltar que, a instrução ofereceu 
elementos aptos à prolação da sentença condenatória, podendo-se 
constatar de forma indubitável a materialidade e a autoria dos delitos 
descritos nos artigos 157, §2º, incisos I, II e III, do Código Penal e 244-B 
da Lei nº 8.069/90 (ECA).

Desse modo, não há como prover a pretensão defensiva, 
no pertinente ao argumento de insuficiência probatória para condenação.

 
Esmiuçando o caderno processual, percebe-se que a 

materialidade dos crimes de roubo majorado -  pelo emprego de arma, 
concurso de pessoas e  pela  vítima  estar  em  serviço  de  transporte  de 
valores  -  e corrupção de menor restou sobejamente evidenciada, 
notadamente, através dos autos de prisão em flagrante delito (fls. 06/09), 
além da prova oral.

Com relação à autoria, inobstante a negativa do 
réu/apelante, não restam dúvidas de que ele praticou as condutas típicas 
descritas na denúncia, o que pode ser comprovado, mormente, através da 
prova oral coligida. Veja-se:

Em ambas as fases, Carlos Magno Silva dos Santos, ora 
apelante, negou as práticas criminosas a ele atribuídas na denúncia, 
admitindo apenas que fugiu da polícia porque não tinha habilitação, nem 
documentação da moto que dirigia:

“(...) fugi da polícia porque a moto não era minha e eu 
estava sem habilitação e no momento eu estava sem o  
documento da moto (…)”. {fl. 148 – mídia digital}

O menor infrator, quando ouvido na Delegacia  (fl. 12), 
disse:

“(...) Que estiveram na escola, e após saírem, foram 
perseguidos pela BPTRAN, e posteriormente pela 
ROTAM; QUE foram presos pela ROTAM; QUE nega ter 
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participado do roubo aos malotes que estavam 
alimentando o caixa eletrônico da Secretaria de Saúde; 
(...)”.

Josemir Vicente da Silva, testemunha que estava  de 
serviço pela empresa PRESERVE, afirmou na fase pré-processual:

“(...)  quando  estava  com  o carro forte da empresa 
PRESERVE, abastecendo o  caixa eletrônico  do Banco do 
Brasil, foi  surpreendido  por dois homens armados, que 
já chegaram com um refém e dizendo “Perdeu, Perdeu, 
deita”,  anunciando o assalto;  QUE tinha mais dois 
indivíduos dando cobertura ao lado de fora do terminal. 
Que os dois indivíduos que chegaram estavam portando 
pistolas, e usaram a arma para ameaçar; (…) QUE os 
criminosos estavam se utilizando de motocicletas 
durante a execução do crime; (…) QUE     a     policia     militar   
conseguiu     prender     dois     acusados,     e     reconheceu     os   
mesmos     como     sendo     os     dois     que     entraram     com     o   
refém     no     momento     da     execução     do     roubo;     QUE   
reconhece     sem     ter     qualquer     dúvida     os     indivíduos   
FRANCELINO     TRAJANO     DE     LIMA     e     KAYNAN   
KUMANSCKI     LIMA     DOS     SANTOS,     como     sendo     dois   
dos     indivíduos     que     participaram     do     roubo;   (...)”. 
Destaquei.

Em juízo, mídia digital (fl. 137) confirmou o depoimento 
prestado na delegacia, e acrescentou que reconheceu o “Francelino 
Trajano”, dizendo que ele estava com uma camisa vermelha e tatuagem no 
braço. Ainda, afirmou mais uma vez ter sido o apelante um dos acusados 
que participou do assalto.

O policial militar, Wellington  Batista  do  Nascimento, 
responsável pela prisão do réu e apreensão do menor infrator, informou na 
fase policial (fl. 06):

“(...) que já havia uma perseguição em andamento pela  
Policia  militar  em  relação  ao  suspeito;  QUE  quando 
estavam na avenida Visconde de Pelotas,  visualizaram 
quando os suspeitos passaram, em alta velocidade, pela  
guarnição, e iniciaram uma perseguição pelo centro da 
cidade; Que conseguiram prender os dois suspeitos, que  
estavam  numa  motocicleta  XRE  300,  de  cor  preta,  
quando  estes  entraram  na  contra  mão  da  avenida  
Camilo de Holanda, centro; QUE conseguiram prender 
os indivíduos FRANCELINO TRAJANO DE LIMA, 20 
anos e KAYNAN KUMANSCKY LIMA DOS SANTOS, 
17 anos, que foram reconhecidos por vigilantes da 
empresa PRESERVE; (...)”. Negritei.
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E na instrução (fl. 137 - DVD), manteve seu depoimento, 
confirmando que os vigilantes reconheceram o acusado/apelante como uma 
das pessoas que praticaram o assalto.

De tal sorte, a negativa de autoria perde relevância, não 
só pela notória falta de sinceridade, mas, sobretudo, por contrastar-se 
completamente com a realidade dos fatos. 

Ademais, ao contrário do que afirma a defesa, os indícios 
de autoria produzidos durante a fase inquisitorial restaram 
jurisdicionalizados pelas provas orais obtidas na instrução processual 
(depoimentos das testemunhas), o que, a toda evidência, basta para 
embasar o decreto condenatório, não havendo que falar em decisão com 
base em provas exclusivamente extrajudiciais.

Portanto, comprovadas de maneira inconteste tanto a 
materialidade como a autoria delitiva, não há que falar em fragilidade do 
conjunto probatório, o que inviabiliza a aplicação do brocardo in dubio pro 
reo, e, consequentemente, a absolvição pretendida sob este fundamento.

Assim, mantenho a condenação do apelante, pela prática 
do crime de roubo qualificado, tipificado no art. 157, §2º, incisos I, II e III, 
do Código Penal.

Com efeito, também não resta qualquer dúvida quanto 
ao crime de corrupção de menor.

O recorrente foi condenado pelo Juiz a quo nas iras do 
art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, por entender que o 
acusado facilitou a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele 
praticando infração penal.

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.

Ressalte-se, outrossim, a existência de dois núcleos 
verbais delitivos, "corromper ou facilitar" a corrupção e, desse modo, o 
sujeito passivo além de possuir menos de dezoito anos, exige-se que ainda 
não esteja corrompido, ou, ainda que corrompido, a conduta do agente 
corruptor seja capaz de corrompê-lo ainda mais.

Conforme alhures demostrado, restou devidamente 
consubstanciado nos autos que o acusado, na companhia do adolescente 
acima referido e mais dois indivíduos não identificados, subtraiu a quantia 
de R$ 20.000 (vinte mil reais) de uma empresa de segurança privada que 
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abastecia um caixa eletrônico.  Assim, há no acervo probante elementos 
bastantes a concluir que o recorrente corrompeu menor de 18 (dezoito) 
anos, para com ele praticar o delito de roubo em apreço.

Ponto outro, não se pode olvidar que, não basta por si 
só, a defesa alegar que não há provas ou que estas são frágeis, é 
necessário que comprove tal argumento, não sendo suficiente para afastar 
a responsabilidade do acusado a simples argumentação de tal ocorrência.

Aliás, conforme cediço, o Juiz é livre na apreciação da 
prova, julgando conforme seu entendimento, sem, entretanto, afastar-se 
do conjunto probatório colhido para os autos. Esse é o entendimento 
superior. Vejamos:

“(...) O legislador brasileiro adotou o princípio do livre 
convencimento motivado, por meio do qual o magistrado 
pode formar sua convicção livremente, ponderando as 
provas que desejar, desde que fundamentadamente.
(...).” (STJ - HC 115.856/SP, Rel. Ministro 
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 
18/05/2010, DJe 09/08/2010 –  excerto da 
ementa).

De tal modo, diante do acervo probatório, a absolvição 
perseguida pelo apelante não tem pertinência, devendo ser mantida a 
condenação conforme determinada em primeiro grau, pois, irrefutáveis a 
materialidade e autoria dos delitos a ele atribuídos.

Feitas  tais  considerações  passo  à  análise  das  penas 
fixadas pelos crimes de roubo qualificado e pelo delito de corrupção de 
menores. 

O magistrado de primeiro grau ao analisar os delitos 
praticados pelo apelante, estabeleceu para o roubo     triplamente   
qualificado a pena-base de 08 (oito) anos e 243 (duzentos e quarenta e 
três) dias-multa, sendo cada dia-multa calculado à base de um trigésimo 
(1/30) do salário mínimo vigente à época do crime. A reprimenda foi 
atenuada em 06 (seis) meses e 30 (trinta) dias-multa, em virtude da 
menoridade relativa (art. 65, I, do CP). E, na terceira fase, foi aumentada 
em 1/2 (metade) em face das causas de aumento do §2º, incisos I, II e III, 
do art. 157 do CP, perfazendo 11     (onze)     anos     e     03     (três)     meses     de   
reclusão     e     319     (trezentos     e     dezenove)     dias-multa  , tornada definitiva 
em face da ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes ou de 
causas de aumento ou diminuição da pena. 

Quanto à pena-base, vê-se que ela foi estabelecida 
acima do mínimo legal – 04 (quatro) anos a mais -, diante da existência de 
várias circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, culpabilidade, 
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personalidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime e 
comportamento da vítima, não havendo o que modificar. 

Com efeito, vale ressaltar que, habitualmente, alguns 
Magistrados aplicam demasiadamente a pena-base no mínimo legal, o que 
entendo não ser tecnicamente correto, pois, desprezam-se os critérios 
impostos pela lei para escolher, entre o mínimo e o máximo cominados 
para a infração penal, a sanção justa para cada réu. 

Discorrendo sobre o assunto, Guilherme de Souza 
Nucci, em seu Código Penal Comentado, Editora RT, 4ª edição, p. 
260, com propriedade, afirma: 

"Afinal, o art. 59, mencionando oito elementos diversos, 
almeja a aplicação da pena em parâmetros diferenciados 
para os réus submetidos a julgamento. A padronização 
da pena é contrária à individualização, de modo que é 
preciso alterar essa conduta ainda predominante". 

Assim, por entender que pena-base não é sinônimo de 
pena mínima, bem como não é direito subjetivo do réu ter sua pena-base 
sempre aplicada no mínimo legal, abalizado em firme e coerente corrente 
doutrinária e jurisprudencial, entendo correta a sanção basilar fixada em 
primeira instância, em face do reconhecimento de circunstâncias judiciais 
desfavoráveis ao réu. 

A propósito:
 

"O Juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base 
dentro dos limites legais, mas este poder não é 
arbitrário, porque o caput do art. 59 do Código Penal 
estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que 
devem orientar a individualização da pena-base, de sorte 
que, quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a 
pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, 
basta que um deles não seja favorável para que a 
pena não mais possa ficar no patamar mínimo" (HC 
76.196-GO, 2ª T., rel. Maurício Correa, 
29.09.1998, RTJ 176/743), destaquei.

Na terceira fase da dosimetria,  a pena foi elevada em 
1/2 (metade), considerando que as circunstâncias do crime revelaram uma 
necessidade de aplicação de pena mais severa, tendo em vista que o réu 
agiu juntamente com mais 03 (três) agentes, “tendo cada um deles uma 
função definida na empreitada criminosa,  dois  deles sendo responsáveis 
por dar cobertura à prática do crime, enquanto os demais abordaram de 
forma violenta as vítimas, inclusive fazendo uso de reféns” (fl. 205).

Ressalte-se que a presença de mais de uma causa de 
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aumento da pena no crime de roubo pode conduzir ao agravamento de 1/3 
até  metade,  quando  o  magistrado,  diante  das  peculiaridades  do  caso 
concreto,  constatar  a  ocorrência  de  circunstâncias  que  indiquem  a 
necessidade  da  elevação  da  pena  além  da  fração  mínima,  sem  ficar 
adstrito,  unicamente,  à  quantidade  de  majorantes,  valendo  o  mesmo 
raciocínio  para  situação  inversa,  podendo  o  Julgador  aplicar  a  fração 
mínima, quando presente mais de uma majorante.

Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do STJ:

"HABEAS  CORPUS.  ROUBO  CIRCUNSTANCIADO. 
CONCURSO  DEAGENTES,  EMPREGO  DE  ARMA  E 
RESTRIÇÃO  DA  LIBERDADEDA  VÍTIMA.  AUSÊNCIA  DE 
APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DECOTE DA CAUSA DE 
AUMENTO.  MAJORAÇÃO  SUPERIOR  AUM  TERÇO  COM 
BASE  TÃO  SOMENTE  NO  NÚMERO  DE  CAUSAS  DE 
AUMENTO.  FALTA  DE  FUNDAMENTAÇÃO.
1. Sem apreensão e perícia na arma, nos casos em que  
não é possível  aferir  sua eficácia por outros meios de  
prova, não se podeaplicar a causa de aumento de pena  
do  inciso  I  §  2º  do  art.157.
2.  Segundo  pacífica  jurisprudência  desta  Corte,  ainda  
que  se  trate  de  roubo  triplamente  circunstanciado,  a  
fixação  do  respectivo  coeficiente  de  aumento  exige 
fundamentação  concreta,  não  bastando  a  alusão  à  
quantidade  de  majorantes.
3.  Não  há  qualquer  proibição  a  que  o  juiz  
sentenciante majore a pena em patamar acima do 
mínimo legal de 1/3 (um terço), desde que traga  
fundamentação idônea a evidenciar a razoabilidade 
da medida, o que não ocorreu no caso em análise.
4.  Ordem concedida." (HC 172354 /  RJ-HABEAS 
CORPUS-2010/0086279-9 - Relator(a) - MIN. 
OG FERNANDES (1139) -Órgão Julgador - T6 - 
SEXTA  TURMA  -  Data  do  Julgamento  - 
02/09/2010 - Data da Publicação/Fonte -DJe 
27/09/2010). Destaquei.

Dessa forma, tendo em vista que o Julgador 
sentenciante, na terceira fase de aplicação da pena, elevou a reprimenda 
do réu em 1/2 (metade), considerando as circunstâncias do crime, 
fundamentando com base em seu modus operandi, não há que se falar em 
diminuição para a fração mínima, devendo ser mantida a decisão.

Em referência ao delito de corrupção     de     menores  ,   a 
dosimetria também foi corretamente aplicada. A pena-base restou 
estabelecida em 02 (dois) anos de reclusão, aplicada a atenuante da 
menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CP) e reduzida a pena em 06 
(seis) meses, resultou em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, 
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tornada definitiva na ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes 
ou de causas de aumento ou diminuição da pena. 

Entre esse dois delitos, também houve o concurso formal 
próprio, sendo a pena aumentada de 1/6, totalizando em 13   (treze) anos,   
01  (um)  mês  e  15  (quinze)  dias  de  reclusão.  Afora   os   319   
(trezentos e dezenove) dias-multa.

Destarte, não há qualquer defeito na aplicação das 
reprimendas privativas de liberdade ao apelante. Daí porque, mantenho a 
pena fixada na sentença.

No  que  se  refere  ao  pedido  de  aplicação  de  regime 
menos gravoso para cumprimento da pena privativa de liberdade, em razão 
do quantum afinal aplicado, qual seja, 13   (treze) anos, 01 (um) mês e 15   
(quinze) dias de reclusão, não deve prosperar, nos termos do art. 33, §2º, 
"a", do Código Penal, mantido, assim o regime fechado para cumprimento 
da reprimenda.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 
em harmonia com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Arnóbio Alves Teodósio, Presidente, em exercício, 
da Câmara Criminal, e relator, dele participando os Excelentíssimos 
Senhores Desembargadores Marcos William de Oliveira (Juiz de 
Direito convocado para substituir o Exmo. Des. João Benedito da 
Silva), revisor, e Luiz Sílvio Ramalho Júnior.

Presente à sessão a  Excelentíssima Senhora 
Doutora Maria Lurdélia Diniz de Albuquerque Melo, Procuradora 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, 09 de dezembro de 2014. 

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
  RELATOR


