
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL (Processo nº 0000380-86.2013.815.2002)
RELATOR : Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
01 APELANTE : José Roberto Batista dos Santos e

  Keny Rogers Gomes da Silva
ADVOGADO : Gilson Fernandes Medeiros
02 APELANTE : Ministério Público Estadual
01 APELADO : Os mesmos
02 APELADO : Maikon Silva Fernandes Oliveira
ADVOGADO : Elza da Costa Bandeira

PENAL. Apelações criminais. Crime contra o patrimônio. Roubo
duplamente circunstanciado (uso de arma de fogo e concurso
de  agentes).  Materialidade  e  autoria  delitivas.  Conjunto
probatório  robusto  e  coeso.  Testemunha.  Reconhecimento
pessoal dos agentes. Depoimentos consistentes e harmônicos.
Credibilidade. Prova técnica. Vídeo gravado em circuito interno
de TV. Perícia. Constatação. Desclassificação para furto. Grave
ameaça.  Impossibilidade.  Coautoria.  Vínculo  subjetivo
presente. Concurso formal caracterizado. Condenação.  Crime
contra  a  paz  pública.  Formação  de  quadrilha  ou  bando.
Estabilidade  associativa.  Prova.  Inexistência.  Absolvição
mantida. Apelação de José Roberto Batista dos Santos e Keny
Rogers  Gomes  da  Silva  desprovida.  Apelação  ministerial
parcialmente  provida,  apenas  para  condenar  Maikon  Silva
Fernandes Oliveira pela prática do crime do art. 157, §2°, I e II,
c/c art. 70 (três vezes).

-  A  condenação  pelo  delito  de  roubo  circunstanciado  pelo
emprego de arma de fogo e concurso de agentes deve ser
mantida, quanto aos dois primeiros apelantes, e estendida para
o  apelado  no  recurso  ministerial,  tendo  em  vista  a
comprovação  da  materialidade  e  autoria  delitivas,  calcada,
sobretudo, na prova documental,  no reconhecimento pessoal
dos agentes por testemunha ocular, cujo relato foi confirmado
por outros depoimentos, bem como diante da perícia feita na
mídia  onde  foi  registrada  toda  a  ação  delitiva  pelo  circuito
interno de TV da agência;

- Tendo em vista a utilização da grave ameaça, que no caso foi
materializada através do emprego de armas de fogo, queda-se
impossível a pretendida desclassificação para a figura do furto;
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- Demonstrado o vínculo subjetivo entre os agentes, impõe-se
o reconhecimento da causa especial de aumento do art. 157,
§2°, II, do CP;

- As subtrações foram feitas em uma única ação, no mesmo
contexto  fático  e  contra  vítimas  distintas,  configurando-se  o
concurso formal;

-  A acusação,  ao  longo  da  instrução  probatória,  não  logrou
demonstrar a estabilidade necessária para a configuração do
crime de formação de quadrilha ou bando;

- Desprovimento da primeira apelação e provimento parcial da
segunda,  apenas  para  condenar  Maikon  Silva  Fernandes
Oliveira pela prática do crime do art. 157, §2°, I e II, c/c art. 70
(três vezes).

VISTOS,  RELATADOS e  DISCUTIDOS  estes  autos,  em que  são
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à
unanimidade, em negar provimento à apelação de  José Roberto Batista dos Santos e
Keny Rogers Gomes da Silva e dar parcial provimento à apelação do Ministério Público,
nos termos do voto do Relator e em harmonia, em parte, com o parecer da Procuradoria-
Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de duas apelações criminais, sendo um delas interposta,
em conjunto, por José Roberto Batista dos Santos (“Betinho”) e Keny Rogers Gomes
da Silva e a outra pelo Ministério Público, as quais visam impugnar a sentença proferida
pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que julgou parcialmente
procedente a pretensão acusatória (fs. 367/383).

Narra a denúncia que, por volta das 12:30hrs. do dia 11/01/13, os
apelantes, na companhia de Marivonaldo Max Pereira (“Dê”), Felipe Abraão Campina de
Moura  e  Maikon  Silva  Fernandes  Oliveira,  mediante  grave  ameaça  exercida  com  o
emprego de arma de fogo, roubaram a agência do Bradesco localizada na Av. Epitácio
Pessoa, subtraindo a quantia de R$19.059,34 (dezenove mil, cinquenta e nove reais e
trinta e quatro centavos), além de 02 (duas) armas que estavam com os vigilantes da
agência e mais 02 (dois) aparelhos celulares pertencentes a uma funcionária do banco.

Segundo a vestibular, José Roberto Batista dos Santos (“Betinho”),
que estava armado, teria rendido o vigilante Geraldo e retirado a sua arma, entregando-a
ao seu comparsa, Marivonaldo Max Pereira (“Dê”), que ficou dando cobertura, na área de
autoatendimento. Neste momento, Keny Rogers Gomes da Silva teria se dirigido até os
caixas da agência e retirado “o dinheiro  que ali  estava”.  Ato contínuo,  “Betinho”  teria
gritado “sujou”, momento em que estes saíram da agência, chegando ao lado de fora,
onde  Felipe  Abraão  Campina  de  Moura  e  Maikon  Silva  Fernandes  Oliveira  já  os
esperavam para empreenderem fuga, o que foi feito com o uso de motocicletas.

Consta,  ainda,  que,  no  dia  17/01/13,  a  equipe  da  polícia  que
investigava o roubo logrou prender o grupo em flagrante delito, quando se encontravam
no interior de uma residência na comunidade Padre Hilton Bandeira, nesta Capital, onde
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também  foram  apreendidos  os  revolveres  e  as  munições  descritos  no  auto  de
apresentação e apreensão de f. 50 (fs. 02/06).

Processado  o  feito,  o  Ministério  Público,  em  alegações  finais,
pugnou pela absolvição de Marivonaldo Max Pereira (“Dê”) e Felipe Abraão Campina de
Moura  (fs.  295/301),  requerendo  a  condenação  dos  demais,  no  que  foi  parcialmente
atendido pela sentença ora impugnada.

Em  sua  decisão,  o  Magistrado  condenou  os  dois  primeiros
recorrentes pela suposta prática do delito descrito no art. 157, §2º, I e II1 (três vezes), c/c
art. 61, I2, c/c art. 703 do CP, cominando, para cada um, uma pena total de 08 (oito) anos
de reclusão, em regime inicial fechado, mais 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, fixados
no valor mínimo, absolvendo-os da imputação referente ao crime do art. 288, p. único4, do
CP, com a redação anterior àquela conferida pela Lei n. 12.850/13.

De  outro  lado,  Sua  Exa.  absolveu  os  outros  denunciados,
Marivonaldo Max Pereira, Felipe Abraão Campina de Moura e Maikon Silva Fernandes
Oliveira, da acusação de terem praticado os delitos acima.

Em seu recurso, os dois primeiros apelantes pleiteiam a absolvição
sob  o  argumento  de  que  o  conjunto  probatório  seria  frágil  e  inconclusivo  acerca  da
materialidade e autoria delitivas, não se podendo manter a condenação com base apenas
na palavra da vítima, no caso, o vigilante Geraldo Wellington Macedo da Silva, que no
inquérito teria reconhecido todos os denunciados e, em juízo, fê-lo apenas quanto os
sentenciados.

Alternativamente, sustentam que o fato deveria ser desclassificado
para furto, tendo em vista a inexistência de violência ou grave ameaça. Caso seja mantida
a  condenação  pelo  roubo,  pugnam pelo  afastamento  da  causa  especial  de  aumento
referente  ao concurso de pessoas,  pois  não estaria  presente  o  indispensável  vínculo
subjetivo,  decotando-se,  ainda,  a  majoração  da  pena  pela  continuidade  delitiva  que,
segundo alegam, não estaria configurada (fs. 395/405).

Já o Ministério Público, em sua apelação, aponta que a testemunha
Geraldo Wellington Macedo da Silva teria reconhecido o apelado Maikon Silva Fernandes
Oliveira  como sendo  um dos  partícipes  do  delito,  o  qual  estaria  do  lado  de  fora  da
agência,  em  uma  motocicleta,  com  a  finalidade  de  dar  fuga  aos  demais,  o  que,
efetivamente, teria ocorrido. Sustenta que, ao contrário do entendimento do Magistrado a
1Art.  157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si  ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a
pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.
[...]
§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade:
I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;
II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;
2Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - a reincidência; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
3Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou
não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em
qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou
omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no
artigo anterior.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
4Art. 288 - Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes:
(Vide Lei nº 12.850, de 2.013)  (Vigência)
Pena - reclusão, de um a três anos. (Vide Lei 8.072, de 25.7.1990)
Parágrafo único - A pena aplica-se em dobro, se a quadrilha ou bando é armado.
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quo, não há nos autos qualquer prova de que o recorrido estivesse de capacete, o que
impossibilitaria o seu reconhecimento.

Outrossim, alega que estaria caracterizado o crime de formação de
quadrilha ou bando, tendo em vista a estabilidade e permanência da associação delitiva, o
que decorreria do fato de que o grupo também teria participado dos roubos das agências
do Bradesco, na Av. Cruz das Armas, e do banco Itaú, no Parque Solon de Lucena (fs.
409/414).

O Ministério Público apresentou contrarrazões às fs. 415/420 e os
apelados José Roberto Batista dos Santos (“Betinho”), Keny Rogers Gomes da Silva e
Maikon  Silva  Fernandes  Oliveira  também  o  fizeram  às  fs.  433/440  e  441/443,
respectivamente.

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo  desprovimento  da
primeira  apelação  e  pelo  provimento  integral  da  segunda,  conforme  pleiteado  pelo
Ministério Público (fs. 447/460).

É o relatório.

– VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

Apenas  a  apelação  do  Ministério  Público  deve  ser  provida,  de
maneira  parcial,  exclusivamente  para  condenar  Maikon  Silva  Fernandes  Oliveira  pelo
delito de roubo circunstanciado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, em
concurso formal (três vezes).

Conforme relatado, os primeiros apelantes visam a sua absolvição
ou, alternativamente, a desclassificação para a figura do furto. Em caso de manutenção
da  condenação  pelo  crime  de  roubo,  pleiteiam o  decote  da  causa  de  aumento  pelo
concurso de agentes e o afastamento da continuidade delitiva.

O Ministério  Público,  por  sua vez,  busca a  condenação dos dois
primeiros apelantes pelo crime de formação de quadrilha ou bando. Quanto a Maikon
Silva Fernandes Oliveira,  pugna pela sua condenação por  este  crime e também pelo
roubo duplamente circunstanciado, conforme declinado na denúncia.

 
Assim, tendo em vista que a análise das pretensões declinadas em

ambos os recursos diz respeito  à apreciação da materialidade e autoria  dos mesmos
delitos, passa-se a analisar os recursos em conjunto.

I  –  DA  MATERIALIDADE  E  AUTORIA  DELITIVAS  DO  CRIME  DE  ROUBO
CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES EM
CONCURSO FORMAL (TRÊS VEZES)

No  que  diz  respeito  ao  delito  de  roubo  circunstanciado,  a
materialidade e autoria  delitivas decorrem dos autos do inquérito  de fs.  07/63,  donde
constam os boletins de ocorrência policial (fs. 10/11), os termos de declarações (fs. 12/13;
21), o auto de reconhecimento pessoal de José Roberto Batista dos Santos, Keny Rogers
Gomes da Silva e  Maikon Silva Fernandes Oliveira, como sendo coautores do delito (f.
22),  o  auto  de prisão em flagrante (fs.  29/43),  o  auto de apresentação e apreensão,
listando as armas e os celulares subtraídos e que foram apreendidos em poder do grupo
(f. 50), e o laudo de exame de eficiência de disparos em arma de fogo, com resultado
positivo (fs. 116/120).
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Além desses elementos de prova, ao longo da instrução criminal a
materialidade e autoria delitivas também restou demonstrada através dos depoimentos
colhidos,  inclusive  com  um  novo  reconhecimento  pessoal  feito  pela  testemunha  que
presenciou toda a ação criminosa.

Neste sentido, o vigilante Geraldo Wellington Macedo da Silva, que
estava no interior da agência no momento do roubo e que tudo viu, identificou os dois
primeiros apelantes, José Roberto Batista dos Santos e Keny Rogers Gomes da Silva, e o
recorrido no apelo ministerial, Maikon Silva Fernandes Oliveira, como sendo alguns dos
coautores do crime de roubo.

Em seu relato, feito a partir do reconhecimento pessoal, realizado no
interior de sala apropriada para esta finalidade, assegurou, com bastante firmeza, que
José Roberto Batista dos Santos (“Betinho”) foi quem colocou a arma em sua cabeça e o
rendeu,  desarmando-o logo em seguida.  Afirmou,  ainda,  que Keny Rogers Gomes da
Silva foi quem “passou por cima” do outro vigilante, de nome Daniel, que também estava
rendido e deitado no chão, e se dirigiu aos caixas da agência.

A respeito do apelado Maikon Silva Fernandes Oliveira, colhe-se do
relato do vigilante Geraldo Wellington Macedo da Silva a informação precisa de que, por
estar posicionado na porta da agência, via as pessoas que entravam e saiam do banco e,
assim, pôde identificar que Maikon estava do lado de fora do recinto, em uma moto.

Atestou, ainda, que, após o roubo, todos, inclusive Maikon, fugiram
em motocicletas, seguindo em direção à praia.

Eis o quanto dito (fs. 209/210):

Que foi  abordado  pelo  denunciado  Betinho  que  de  arma  em
punho disse para p declarante: "perdeu"; que nesse momento
Betinho colocou uma arma na cabeça do declarante e com a
mão esquerda retirou a arma do declarante; que Betinho é alto;
que o colega de Betinho que estavam ao lado da mesa é branco e é
mais baixo do que ele; que Betinho estava com a barba feita; que
Betinho estava de calca jeans clara e uma camisa verde clara de
malha e com mangas curtas; que identificou um terceiro elemento
nas filmagens, o qual estava próximo ao balcão de atendimento
quando o declarante foi rendido; que um dos assaltantes era alto e
moreno; que durante o assalto estavam presentes três caixas, Ivson,
Aparecida e Aristides; que após a prisão dos acusados reconheceu
quatro  dos  assaltantes;  que  reconheceu  mais  um  quinto
denunciado  nas  filmagens,  o  qual  estava  de  moto  na  parte
externa da agência; que ainda viu os acusados subindo na moto
e fugindo; que as imagens que eles saíram no sentido da praia;
que  o  vigilante  Daniel  não  tinha  condições  de  reconhecer  os
assaltantes  porque  ficou  deitada  na  hora  do  assalto;  que  o
declarante  estava  na  porta  e  viu  as  pessoas  que  entraram e
saíram.
[…]
Que reconheceu José Roberto como o que lhe rendeu e o Keny
Rogers  como  o  que  passou  por  cima  de  Daniel  [o  outro
vigilante] e se dirigiu aos caixas;  que  em relação ao Maikon o
reconhece como a pessoa que estava do lado de fora da agência
em  uma  moto;  que  não  reconheceu  Marivonaldo  embora  tenha
estatura  semelhante  ao  que  estava  ao  seu  lado  quando  Betinho
tomou sua arma; que não reconheceu Felipe como dos integrantes
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do  bando;  que  o  reconhecimento  foi  feito  em  sala  própria
destinada a esse fina mna [a esse fim e na] presença das partes.
(sic.) (grifo nosso)

Por  sua vez,  Isoylle  Cássio  Pereira  dos Santos,  policial  civil  que
participou da prisão em flagrante do grupo, em juízo, assegurou que, ao ver as filmagens
feitas pelo circuito interno de TV da agência, reconheceu Keny Rogers Gomes da Silva e
Maikon Silva Fernandes Oliveira como coautores do roubo, bem como assegurou que
uma das armas apreendidas foi subtraída de um dos vigilantes da agência, a saber (fs.
211/212):

Que os acusados vinham sendo investigados e a policia civil chegou
a conclusão de que eles praticaram alguns assaltos a banco nesta
cidade, duas caso, duas agencias do Bradesco e uma do Itau; que a
prisão dos denunciado ocorreu em flagrante delito na casa de
um adolescente conhecido por “Juquinha"; que nessa residência
estavam os cinco acusados,  além do adolescente "Juquinha";  que
haviam dois revólveres com os denunciados; que não sabe com que
estava as armas; que Marivonaldo estava com uma pistola e a jogou
em cima de um sofá; que no momento em que a polícia entrou na
casa  a  pistola  não  mais  se  encontrava;  que  reconheceu,  nas
filmagens do banco Bradesco os denunciados Marivonal, Keny
Rogers e Maikon;  que  uma das armas apreendida na casa de
Juquinha é um dos revólveres subtraído dos vigilantes;[...] (sic.)
(grifo nosso).

Reiterando a narrativa fornecida pelo vigilante Geraldo Wellington
Macedo  da  Silva  e  pelo  policial  civil  Isoylle  Cássio  Pereira  dos  Santos,  acima
reproduzidas, tem-se o relato de Thiago de Vasconcelos Sandes, Delegado da Polícia
Civil que também participou da operação.

Em seu depoimento, reconheceu como coautores do roubo, a partir
das filmagens que registraram todo o ocorrido, os apelantes José Roberto Batista dos
Santos  e  Keny  Rogers  Gomes  da  Silva,  além  do  apelado Maikon  Silva  Fernandes
Oliveira.  Quanto  a  este  último,  assegurou,  ainda,  que ele  estava  do lado de fora  da
agência, em uma moto, ratificando, portanto, a versão dada pelo vigilante.

Segue trecho de seu testemunho (fs. 213/214):

Que assistiu as filmagens que gravaram o assalto ao Bradesco e
conseguiu identificar José roberto, keny Rogers e Maikon;  que
Maikon ficou do lado de fora;
[...]
Que  Maikon  estava  em  uma  moto  preta  do  lado  de  fora  da
agencia; (sic.) (grifo nosso)

No mesmo sentido, também foi o depoimento fornecido pelo outro
policial civil, José Ananias de Lucena Filho, in verbis (fs. 215/215):

Que após a prisão verificaram que realmente era Betinho um dos
integrantes do bando que assaltou o Bradesco da Epitácio; que
Marivonaldo também reconheceu a própria imagem nas filmagens;
que  a  filmagem  apresentava  Maikon  em  uma  moto  na  parte
externa do banco; que Keny Rogers também foi reconhecido nas
filmagens do assalto; que uma das armas encontrada era que foi
subtraída do vigilante do Bradesco; (sic.) (grifo nosso)
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Também  concorre  para  a  elucidação  dos  fatos,  sobremaneira,  o
registro do vídeo gravado pelo sistema de monitoramento interno da agência bancária,
cuja mídia encontra-se encartada à f. 256.

Em decorrência da perícia realizada, lavrou-se o laudo de exame de
análise de conteúdo gravado em mídia óptica de CD-R, juntado às fs. 257/269, no qual é
possível  ver,  com  nitidez,  as  pessoas  posteriormente  reconhecidas  nos  testemunhos
acima transcritos.

As  fotos  da  ação  delitiva,  reproduzidas  no  laudo  a  partir  das
filmagens,  bem como a  própria  gravação,  aliadas aos demais  elementos  de prova  já
citados,  demonstram,  com  firme  certeza,  a  associação  delitiva  existente  entre  os
coautores do roubo. Neste contexto, verifica-se, claramente, a grave ameaça exercida
com o uso de armas de fogo, que foram apontadas para as pessoas que estavam no
recinto.

O  vínculo  subjetivo  existente  entre  os  integrantes  do  grupo  é
evidente,  sendo  fato  provado que toda  a  ação foi  devidamente  orquestrada  entre  os
coautores, com divisão de tarefas entre si, sendo que os apelantes José Roberto Batista
dos Santos e Keny Rogers Gomes da Silva estavam no interior da agência, efetuando as
subtrações, enquanto Maikon Silva Fernandes Oliveira dava cobertura, do lado de fora,
em uma moto, aguardando o retorno daqueles para, assim, garantir a fuga.

Com a devida vênia, é de se observar que não tem sustentação o
fundamento declinado na sentença para absolver Maikon Silva Fernandes Oliveira, no
sentido de que, muito provavelmente, a pessoa que estava do lado de fora estaria usando
capacete, o que impediria a sua identificação (fs. 372/373).

De fato, não há nada nos autos de ateste essa suposição. 

Ao  contrário,  há  o  reconhecimento  pessoal  feito  pelo  vigilante
Geraldo Wellington Macedo da Silva, perante a autoridade policial e confirmado em juízo,
e que foi ratificado pelos demais testemunhos acima transcritos.

Constata-se,  portanto,  que  o  pleito  absolutório,  com  base  na
fragilidade  da  prova,  não  pode  ser  acolhido,  assim  como  não  há  que  se  falar  em
desclassificação para a figura do furto, tendo em vista a grave ameaça exercida com o
uso de armas de fogo.

Da mesma maneira,  não pode ser  afastada a  causa especial  de
aumento do concurso de agentes, considerando-se o efetivo vínculo subjetivo existente
não só entre  José Roberto Batista  dos Santos e Keny Rogers Gomes da Silva,  mas
também entre estes e Maikon Silva Fernandes Oliveira, que deliberadamente aderiu à
empreitada criminosa, exercendo papel fundamental,  consistente na cobertura dada, a
partir do lado de fora, enquanto os demais estavam no interior da agência, efetuando as
subtrações.

No que diz respeito ao pedido dos dois primeiros apelantes para que
seja decotado o aumento pela continuidade delitiva,  deve-se registrar,  a partir  do que
restou provado nos autos, que não se trata de crime continuado, mas de concurso formal
próprio, como acertadamente foi reconhecido na sentença impugnada (fs. 382), uma vez
que o roubo se deu em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas
diferentes.

7/14
 AC_00003808620138152002_06



Neste sentido, eis o STJ:

HABEAS  CORPUS.  ROUBO  DUPLAMENTE  MAJORADO.  WRIT
SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  PRÓPRIO.  DESVIRTUAMENTO.
CONCURSO  FORMAL  VERSUS  CRIME  ÚNICO.  VÍTIMAS
DIFERENTES.  MANIFESTO  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO
EVIDENCIADO.
1.  Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático,
mediante  uma  só  ação,  contra  vítimas  diferentes,  tem-se
configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de
crime  único,  visto  que  violados  patrimônios  distintos.
Precedentes.
2.  No caso, o paciente,  mediante uma só ação, subtraiu bens
pertencentes a vítimas diversas, o que evidencia a duplicidade
de resultados e, consequentemente, a ocorrência de concurso
formal de crimes.
3. Habeas corpus não conhecido5. (sic.) (grifo nosso)

Conclui-se,  desta maneira,  que o conjunto probatório  é  robusto e
harmônico, havendo provas técnicas e testemunhais inequívocas de que José Roberto
Batista dos Santos, Keny Rogers Gomes da Silva e Maikon Silva Fernandes Oliveira,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e em concurso de
agentes, subtraíram a quantia indicada na denúncia da agência do banco Bradesco, bem
como  as  armas  que  estavam  em  poder  dos  vigilantes  do  estabelecimento  e  que
pertenciam à empresa Prosegur Brasil S/A (f. 10), além dos dois celulares de propriedade
da funcionária Maria Aparecida Gomes Meira (f. 11).

A condenação pelo crime do art. 157, §2º, I e II, c/c art. 70 do CP
(três vezes) deve ser mantida para os dois primeiros apelantes, José Roberto Batista dos
Santos e Keny Rogers Gomes da Silva, e estendida para o recorrido no apelo ministerial,
Maikon Silva Fernandes Oliveira.

II  –  DA MATERIALIDADE  E  AUTORIA DELITIVAS  DO  CRIME  DE  FORMAÇÃO  DE
QUADRILHA OU BANDO

Passando  adiante,  tem-se  que  não  procede  o  argumento  do
Ministério Público, no sentido de que a estabilidade e permanência da associação delitiva,
necessária para a configuração do crime previsto no art. 288 do CP, decorreria do fato de
que o grupo também teria participado dos roubos das agências do Bradesco, na Av. Cruz
das Armas, e do banco Itaú, no Parque Solon de Lucena, nesta Capital.

Embora a testemunha Isoylle Cássio Pereira dos Santos tenha dito
que eles também eram investigados por esses delitos (fs. 211/212), no que se apegam as
razões recursais, não se pode, a partir disto, chegar à conclusão, à vista do que consta
destes autos, de que aquelas pessoas efetivamente tinham um vínculo de estabilidade
suficiente para caracterizar o crime de formação de quadrilha.

O presente processo judicial não apurou, em momento algum, o seu
concreto envolvimento naqueles crimes. Tais fatos sequer foram objeto de imputação na
denúncia, que se limitou a reproduzir informação constante do relatório policial.

Na  verdade,  a  título  de  diligência,  foi  requisitada  a  abertura  de
inquérito para a investigação daqueles eventos.

5(HC 255.972/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe
02/10/2014)
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É  temerário,  a  mais  não  poder,  considerar  a  existência  da
indispensável  estabilidade no vínculo associativo com base em uma suspeita que,  ao
tempo da própria denúncia, ainda seria objeto de investigação por parte da polícia em
inquérito específico.

Proceder  de  forma  distinta  seria,  inadvertidamente,  considerar  a
existência do crime de quadrilha com base em uma estabilidade admitida a partir de mera
suposição, consistente no noticiado, porém não comprovado, envolvimento do grupo em
outros delitos.

Quanto a isso, a sentença a quo é irretorquível.

No ponto, eis o que restou consignado (f. 374):

No que diz  respeito  ao crime de quadrilha  ou bando,  previsto  no
artigo 288 do Código Penal, conquanto exista a informação de que os
réus  praticaram assaltos  a  outras  agências  bancárias,  não  restou
demonstrado nos autos.  Com efeito,  a instrução não foi  suficiente
para deixar estreme de dúvida a efetivação desse crime. Por isso,
todos os denunciados devem ser absolvidos dessa acusação.

Desta forma, inexistente qualquer prova da efetiva estabilidade,  a
manutenção da absolvição pelo delito do art. 288 do CP é medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  nego  provimento à  apelação  de  José  Roberto
Batista dos Santos e Keny Rogers Gomes da Silva e dou parcial provimento ao recurso
do Ministério Público, apenas para condenar Maikon Silva Fernandes Oliveira, nos autos
qualificado, pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, I e II, c/c art. 70 do CP (três
vezes), referente à subtração da quantia de R$19.059,34 (dezenove mil, cinquenta e nove
reais e trinta e quatro centavos), pertencente ao Bradesco, bem como de 02 (duas) armas
de  fogo  pertencentes  à  empresa  Prosegur  Brasil  S/A  e  de  02(dois)  celulares  de
propriedade da funcionária Maria Aparecida Gomes Meira.

IV – DA DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO EM
CONCURSO FORMAL (TRÊS VEZES) COMETIDO POR MAIKON SILVA FERNANDES
OLIVEIRA

Nos termos do art. 387, I, II, e III6, do CPP c/c arts. 597 e 68, caput8,
do CP, bem como atento ao que informa o princípio da individualização da pena, passo a
6 Art. 387.  O juiz, ao proferir sentença condenatória: (Vide Lei nº 11.719, de 2008)
I - mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no Código Penal, e cuja existência
reconhecer;
II - mencionará as outras circunstâncias apuradas e tudo o mais que deva ser levado em conta na aplicação
da pena, de acordo com o disposto nos arts. 59 e 60 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -
Código Penal; (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).
III - aplicará as penas de acordo com essas conclusões; (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).
7Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente,
aos  motivos,  às  circunstâncias  e  conseqüências  do  crime,  bem  como  ao  comportamento  da  vítima,
estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (Redação dada
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II  -  a  quantidade de pena aplicável,  dentro  dos  limites  previstos;(Redação dada pela  Lei  nº  7.209,  de
11.7.1984)
III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)
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dosar a reprimenda.

Tendo em conta que todos os três crimes de roubo foram realizados
nas  mesmas circunstâncias  e  visando  evitar  repetições  desnecessárias,  a  análise  da
dosimetria será feita em conjunto.

Na primeira etapa do método trifásico (art. 599 do CP), verifico que a
culpabilidade, consistente no grau de reprovabilidade da conduta, é inerente ao tipo.

Conforme certidão de fs. 70/71, o apelado não possui condenação
transitada em julgado que configure maus antecedentes criminais.

Não há, nos autos, nada que desabone a sua conduta social.

A personalidade do agente, diante da inexistência de qualquer prova
técnica ou empírica, também não pode ser considerada em seu prejuízo, motivo pelo qual
a tenho como neutra.

A motivação do crime de roubo não extrapola aquela já considerada
no preceito primário da norma incriminadora.

As circunstâncias do crime, de seu turno, devem ser tidas em seu
desfavor, pois a ação delitiva se desenvolveu no interior de uma agência bancária repleta
de pessoas, expondo a um risco maior a vida dos funcionários e clientes que ali estavam
e que não tinham como se evadir,  conforme revelam os testemunhos e o registro em
vídeo, acima já mencionados10.

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível. (Redação
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
8Art.  68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art.  59 deste Código; em seguida serão
consideradas  as  circunstâncias  atenuantes  e  agravantes;  por  último,  as  causas  de  diminuição  e  de
aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
9Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente,
aos  motivos,  às  circunstâncias  e  conseqüências  do  crime,  bem  como  ao  comportamento  da  vítima,
estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (Redação dada
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
10 HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE
FOGO  E  CONCURSO  DE  AGENTES.  EXASPERAÇÃO  DA  PENA-BASE.  PREMEDITAÇÃO.
POSSIBILIDADE. INQUÉRITO E AÇÕES EM CURSO. TESE NÃO CONHECIDA PELA FALTA DE PRONTA
COMPROVAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. PERSONALIDADE, MOTIVOS
E  CONSEQUÊNCIAS  DO  DELITO.  FUNDAMENTAÇÃO  INIDÔNEA.  RECONHECIMENTO  DE  DUAS
CAUSAS  DE  AUMENTO  DE  PENA.  ACRÉSCIMO  FIXADO  EM  3/8.  CRITÉRIO  MERAMENTE
ARITMÉTICO.  APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º  443  DESTE TRIBUNAL.  FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL
FECHADO.  PRESENÇA  DE  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  DESFAVORÁVEIS.  AUSÊNCIA  DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Excetuados os casos de patente ilegalidade ou abuso de poder, é vedado, na via do habeas corpus, o
amplo reexame das circunstâncias judiciais  consideradas para a  individualização da sanção penal,  por
demandar a análise de matéria fático-probatória.
2. É razoável a majoração da pena-base em razão da natureza premeditada das práticas delituosas, a
evidenciar a maior culpabilidade do agente. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.
3. Impossível a exclusão da circunstância dos maus antecedentes, com base no entendimento firmado na
Súmula n.º 444 desta Corte Superior, se o habeas corpus não foi instruído com a folha de antecedentes ou
outro documento hábil para a aferição do histórico criminal do agente.
4. O Juízo Processante considerou corretamente desfavoráveis as circunstâncias do crime, por ter
sido o roubo cometido dentro de uma agência bancária, colocando em risco a vida de clientes e
funcionários do banco, os quais foram impedidos de sair da agência durante a prática do delito, o
que configura maior reprovabilidade à conduta do Paciente.
5. Não havendo elementos suficientes para a aferição da personalidade do agente, mostra-se inidônea sua
valoração negativa a fim de justificar o aumento da pena-base.
6. Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências
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As conseqüências do crime não transcenderam aquelas já previstas
na própria figura típica, impondo-se a sua neutralidade.

As vítimas não concorreram para a prática delitiva.

Com  base  na  análise  acima,  sobretudo  no  que  diz  respeito  às
circunstâncias do crime, fixo a pena-base um pouco acima do mínimo, consistente em 04
(quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa, para cada
crime de roubo.

Na  segunda  fase,  não  reconheço  a  existência  de  atenuantes  ou
agravantes.

Na terceira e última fase do sistema trifásico, reconheço a incidência
das causas especiais de aumento referentes ao uso de arma de fogo e ao concurso de
agentes, dispostas nos incisos I  e II  do §2° do art.  157 do CP, motivo pelo qual, nos
termos do art. 68, p. único11, do CP c/c enunciado de súmula n. 44312 do STJ, majoro a
pena em 1/3 (um terço), perfazendo 06 (seis) anos de reclusão, mais 16 (dezesseis) dias-
multa para cada delito.

Não existem outras causas de diminuição e de aumento.

Considerando  que  os  três  crimes  de  roubo  foram praticados  em
concurso formal, nos termos do art. 70 do CP, exaspero a pena de apenas um deles,
porque idênticas, em 1/5 (um quinto), perfazendo 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12
(doze) dias de reclusão.

Nos termos do art. 7213 do CP, somo a quantidade de dias-multa de
cada crime, totalizando 48 (quarenta e oito) dias-multa. 

Assim, torno definitiva a pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses
e 12 (doze) dias de reclusão, além de 48 (quarenta e oito) dias-multa, cujo valor
individual estabeleço em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo
dos fatos.

IV.1 – DO REGIME

Para a fixação do regime, deve-se observar a quantidade da pena e
vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, como ocorrido, na
hipótese, com relação aos motivos e às consequências do crime.
7.  A presença de mais de uma majorante no crime de roubo não é causa obrigatória  de aumento da
reprimenda  em  patamar  acima  do  mínimo  previsto,  a  menos  que  o  magistrado,  considerando  as
peculiaridades do caso concreto, constate a existência de circunstâncias que indiquem a necessidade da
exasperação, o que não ocorreu na espécie. Incidência da Súmula n.º 443 deste Tribunal.
8.  Fixada  a pena-base acima do mínimo legal,  porque consideradas,  no caso concreto,  circunstâncias
judiciais desfavoráveis ao réu, tem- se por justificada a fixação de regime prisional mais gravoso, a teor do
disposto no art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. Precedente.
9. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para redimensionar a pena imposta ao Paciente, nos
termos explicitados no voto, mantida, no mais, a condenação.
(HC 203.367/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 10/10/2013)
11Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode
o juiz  limitar-se  a  um só  aumento  ou  a  uma só  diminuição,  prevalecendo,  todavia,  a  causa que  mais
aumente ou diminua.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
12O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação
concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.
13Art. 72 - No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente. (Redação dada
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
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as circunstâncias judiciais. 

No que diz respeito ao primeiro requisito, observo que o recorrido
ficou submetido à custódia processual de 17/01/13, quando foi preso em flagrante delito
(fs. 29/36), até 09/09/13 (f. 390), dia no qual foi posto em liberdade em decorrência de sua
absolvição, totalizando 07 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias.

Deduzindo-se este período do total da pena privativa de liberdade,
exclusivamente para a fixação do regime inicial para o resgate da reprimenda, nos termos
do §2°14 do art. 387 do CPP, obtém-se um saldo de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 09
(nove) dias. 

Logo, considerando-se a quantidade de pena, já deduzido o tempo
em  que  ficou  preso  preventivamente,  bem  como  o  fato  de  que  teve  uma  das
circunstâncias judicias avaliadas em seu desfavor (circunstâncias do crime), estabeleço o
regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena, nos moldes do art. 33, §2°, “b”15, e
§3°16 do CP.

IV.2 – DA SUBSTITUIÇÃO E DO SURSIS

Tendo em vista o uso da grave ameaça, bem como a quantidade da
pena, observo que o apelado não atende ao disposto no art. 44, I17, e 7718, do CP, motivo
pelo qual não faz juz à substituição da pena privativa de liberdade por outra, restritiva de
direitos, assim como não pode ser beneficiado com o sursis.

IV.3 – DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA

Deixo de fixar o valor mínimo para a indenização, prevista no art.
387, IV19,  do CPP, tendo em conta a ausência de pedido expresso na denúncia, bem
como a inexistência de dilação probatória a respeito  da matéria,  de modo que a sua
cominação,  ex  officio,  violaria  os  princípios  do  contraditório,  da  ampla  defesa  e  da
correlação que deve existir entre o édito condenatório e a peça de acusação20.
14§ 2o  O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro,
será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. (Incluído pela
Lei nº 12.736, de 2012)
15§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito
do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais
rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
[...]
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá,
desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;
16§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios
previstos no art. 59 deste Código.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
17Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência
ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (Redação dada
pela Lei nº 9.714, de 1998)
18 Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa,
por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
19Art. 387.  O juiz, ao proferir sentença condenatória: (Vide Lei nº 11.719, de 2008)
[...]
IV  -  fixará valor  mínimo para reparação dos danos causados pela  infração,  considerando os prejuízos
sofridos pelo ofendido; (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).
20AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  CRIMES  CONTRA  A  PESSOA  HOMICÍDIO
CONSUMADO.  REPARAÇÃO  DE  DANOS.  ART.  387,  IV,  DO  CPP.  FIXAÇÃO  DE  OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO E FORMAL. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO
DA AMPLA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
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IV.4 – DA PRISÃO PREVENTIVA, DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E DA SUSPENSÃO
DOS DIREITOS POLÍTICOS

Em  face  do  que  prescreve  o  art.  387,  §1°21,  do  CPP,  deixo  de
decretar  a  prisão  preventiva  do  apelado  por  entender  que  não  estão  presentes  os
requisitos do art. 31222 do CPP.

Nos termos do art. 80423 do CPP, condeno o recorrido nas custas
processuais.

Em atenção ao que determina o art.  15, III24,  da CF, determino a
suspensão dos direitos políticos do réu, ora apelado. 

IV.5 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Oportunamente, após o trânsito em julgado deste Acórdão, adotem-
se as seguintes providências:

a) Lance-se o nome do recorrido no rol dos culpados;

b) Expeça-se guia de recolhimento para a execução da pena, nos
termos  dos  arts.  10525 e  seguintes  da  Lei  n.  7.210/84  e  provimento  n.  09/11  da
Corregedoria Geral de Justiça;

c)  Oficie-se  ao  Tribunal  Regional  Eleitoral  deste  Estado
comunicando-lhe a condenação do apelado, com a sua devida identificação, para os fins
do disposto no art. 71, §2°26, do Código Eleitoral;

d)  Oficie-se  à  Secretaria  de  Segurança  Pública,  remetendo-se  o

1. No Processo Penal, não cabe ao Juízo fixar o valor mínimo da indenização decorrente da prática
de delito, nos termos do art. 387, IV, do CPP, sem pedido expresso da parte no momento processual
oportuno. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1428570/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 08/04/2014,
DJe 15/04/2014)
21§ 1o O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão
preventiva  ou  de  outra  medida  cautelar,  sem  prejuízo  do  conhecimento  de  apelação  que  vier  a  ser
interposta. (Incluído pela Lei nº 12.736, de 2012)
22Art. 312.  A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica,
por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
Parágrafo  único.   A prisão  preventiva  também poderá  ser  decretada  em caso  de  descumprimento  de
qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o). (Incluído pela Lei
nº 12.403, de 2011).
23Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas
o vencido.
24Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de:
[...]
III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;
25Art. 105. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou
vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.
26§ 2º No caso de ser algum cidadão maior de 18 (dezoito) anos privado temporária ou definitivamente dos
direitos políticos, a autoridade que impuser essa pena providenciará para que o fato seja comunicado ao juiz
eleitoral ou ao Tribunal Regional da circunscrição em que residir o réu.
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boletim individual a que se refere o art. 80927 do CPP;

e)  Comuniquem-se  os  ofendidos,  conforme determina  o  art.  201,
§2°28, do CPP.

Ficam mantidos os demais termos da sentença condenatória.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
João  Benedito  da  Silva,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Luiz  Sílvio  Ramalho  Júnior,  relator,
Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  revisor,  e  Wolfram  da  Cunha  Ramos  (Juiz  de  Direito
convocado, com jurisdição limitada, para substituir o Exmo. Sr. Des. Joás de Brito Pereira
Filho).

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Álvaro Cristino
Pinto Gadelha Campos, 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, 09 de
abril de 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator

27 Art. 809.  A estatística judiciária criminal, a cargo do Instituto de Identificação e Estatística ou repartições
congêneres, terá por base o boletim individual, que é parte integrante dos processos e versará sobre:
[...]
28 § 2o  O ofendido será comunicado dos atos processuais relativos ao ingresso e à saída do acusado da
prisão, à designação de data para audiência e à sentença e respectivos acórdãos que a mantenham ou
modifiquem. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)
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