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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 0001137-25.2008.815.0331 – 2ª Vara Mista
da Comarca de Santa Rita

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE 01 : Ministério Público da Paraíba
APELADOS : Eristênio Gonzaga de Souza e

  Wellington Augusto da Silva
DEF. PÚBLICA : Neide Luiza Vinagre Nobre
APELADO : Moisés Severino de Sousa
ADVOGADO : José Humberto Simplício de Sousa
APELADAS : Íris dos Santos e

  Michele Lima da Silva 
DEF. PÚBLICA : Elba Maria Suassuna de Lucena
APELANTE 02 : Moisés Severino de Sousa
ADVOGADO : Darcílio Galvão de Andrade
APELADO : Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo  triplamente
qualificado e formação de quadrilha ou bando.
Art. 157, § 2º, inciso I e II e V, e do art. 288, ambos
do  Código  Penal.  Condenação.  Irresignação
ministerial.  Anulação  da  sentença.  Possibilidade.
Crimes  que  foram  apurados  na  esfera  policial,
denunciados, e processados em juízo, mas que não
restaram apreciados na sentença. Prolação de novo
decisum. Provimento do apelo ministerial.

— Apurados e denunciados os fatos delituosos, fez-se
constar os roubos a outras pessoas, Valdir Oliveira de
Barros  e  Marcos  dos  Santos  Carvalho, na  mesma
ocasião, o que se atesta por declarações destas, bem
como  pelas  declarações  de  vítima  do  assalto
precedente,  além da confissão de um dos réus na
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esfera judicial, devendo, pois, todos os delitos serem
julgados conjuntamente na mesma sentença.

— Anula-se, dessa maneira, a sentença, a fim de que
outra  seja  proferida,  apreciando  e  analisando  os
delitos  constantes da peça inaugural,  pois  os fatos
ocorreram num mesmo contexto.

— Prejudicada a análise do recurso da defesa e da
segunda parte do apelo ministerial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO
AO APELO MINISTERIAL, anulando a sentença, em parcial harmonia com
o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações criminais, do Ministério Público (fl.
1.013) e do réu Moisés Severino de Sousa  (fl. 1.083), irresignados com a
sentença, de fls. 998/1.009, que condenou os réus Eristênio Gonzaga de
Souza, vulgo “Papel”, Wellington Augusto da Silva, vulgo “Oião”, e Moisés
Severino de Sousa, vulgo “Gaucho”, nas penalidades do art. 157, § 2º, inciso
I e II e V, e do art. 288, ambos do Código Penal, cada uma a uma pena de
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime
inicial  fechado,  e  32  (trinta  e  dois)  dias-multa,  no  valor  unitário  de  um
trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à época do crime. Negados seus
direitos de apelarem em liberdade.

Ainda, absolveu as rés Iris dos Santos e Michele da Silva,
na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Do  teor das razões recursais do  parquet (fls.
1.021/1.030), o apelante pede a  anulação  da  sentença,  vez  que  não
considerou, para fins de punição com pena, os roubos perpetrados contra as
vítimas Valdir Oliveira de Barros e Marcos dos Santos Carvalho, ocorridos
logo após a primeira empreitada criminosa dos réus contra policiais, destes
quais subtraíram considerável quantidade de armas e armamentos.

Noutro norte, espera revisão da pena-base aplicada para
o delito do art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do CP, já que aquilatados com a
maioria  das  circunstâncias  judiciais  do  art.  59,  do  CP,  desfavoráveis  aos
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apelados condenados, não podendo ser fixado o quantum da pena-base em
apenas 05 (cinco) anos de reclusão, ou seja, tão próximo ao mínimo legal
previsto em abstrato para o tipo penal. Lado outro, requer que nesse último
ponto do apelo, seja considerado como relevante o fato de que este roubo
foi praticado contra milicianos.

Já as razões do apelo do réu Moisés Severino de Sousa,
na fl. 1.084, nesse erroneamente identificado como Moisés Severino dos
Santos, conforme certificado, à fl. 1.111, pede absolvição, com fulcro no art.
386, inciso VI, do Código de Processo Penal, já que existiriam, segundo
aduz, dúvidas sobre a existência do crime.

Contrarrazões do Ministério Público (fls. 1.090/1.091),
pugna pelo desprovimento do apelo do réu, e reforça o pleito de provimento
ao seu próprio recurso.

Contrarrazões dos réus Eristênio  Gonzaga  de  Souza  e
Wellington Augusto da Silva (fls. 1.120/1.123), Moisés Severino de Sousa
(fls.  1.145/1.146)  e  Íris  dos  Santos  e  Michele  Lima  da  Silva  (fls.
1.158/1.159), requerem a manutenção da sentença, com desprovimento do
apelo ministerial.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, através
do parecer, de fls. 117/123, do Doutor Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de
Justiça convocado, opinou pelo desprovimento do apelo de Moisés Severino
de Sousa, e provimento parcial do recurso do Ministério Público, a fim de
que haja modificação das reprimendas impostas, tendo em vista que o
patamar fixado não guardou sintonia com a análise das circunstâncias
judiciais.

É o relatório.

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

Primeiro, com relação ao apelo do Ministério Público, este
é tempestivo, cabível e adequado. 

Pede em seu âmago a anulação da sentença, visto que
não condenou os réus Eristênio Gonzaga de Souza, vulgo “Papel”, Wellington
Augusto da Silva, vulgo “Oião”, e Moisés Severino de Sousa, vulgo “Gaucho”
pelos roubos praticados contra as vítimas Valdir Oliveira de Barros e Marcos
dos Santos Carvalho, conforme restou denunciado e provados nos autos.

Lado outro, pugna pela revisão das penas aplicadas pelos
delitos  de  roubo  triplamente  qualificado,  dado  o  fato  de  que  as
circunstâncias judiciais sopesadas, inclinavam os  quantum das penas-base
para um valor mais elevado do que consta da condenação dos réus, em
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especial porque este delito foi praticado contra policiais.

Vejamos os elementos denunciados (fls. 02/08):

“(...)
No dia 25 de janeiro de 2008, pela madrugada, por volta
das 3 horas, no Posto 10 da Operação Manzuá, saída para
Natal, Rio Grande do Norte, neste Município, ERISTÊNIO

GONZAGA DE SOUZA, WELLINGTON AUGUSTO DA SILVA, MOISÉS

SEVERINO DE SOUSA, juntamente com BETO PERNAMBUCANO,
CONTERRA, GAGO e COROA CEARENSE, ainda não
identificados, além de MARQUINHOS PERNAMBUCO e
ADALBERTO LIMA DA SILVA, falecidos, SUBTRAÍRAM, PARA si,
MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA e, em QUADRILHA OU

BANDO, uma aliança, uma faca de caça, um revólver
TAURUS, calibre 38, n° OC-230751, doze munições, de
JOÃO BATISTA VICENTE DOS SANTOS, assim como, um relógio,
um par de algemas, a sua cobertura, um revólver
TAURUS, calibre 38 (PM/PB), de MAYKELSON CARDOSO DE

ANDRADE e, um fuzil 5,56, n° 0639, com onze munições e
um carregador, três coletes balísticos, n° DVN 94939
(frente), KEV 71314 E KEV 71318, pertencentes a Polícia
Militar do Estado da Paraíba.
Consta que, JOÃO BATISTA VICENTE DOS SANTOS, MAYKELSON

CARDOSO DA SILVA e GLÁUCIO FERREIRA DE SOUZA estavam
trabalhando como Policiais, no Posto 10 da Operação
Manzuá, quando, repentinamente, foram surpreendidos
por ERISTÊNIO GONZAGA DE SOUZA, WELLINGTON AUGUSTO DA

SILVA, MOISÉS SEVERINO DE SOUSA, CONTERRA, BETO

PERNAMBUCANO, COROA CEARENSE, MARQUINHOS PERNAMBUCO e
ADALBERTO LIMA DA SILVA, todos fortemente armados, com
revólveres, pistolas e espingardas calibre 12, dominando-
os.
Narra a peça informativa, que JOÃO BATISTA VICENTE DOS

SANTOS estava no interior do Posto Policial, mais
precisamente, no quarto, em descanso e MAYKELSON

CARDOSO DA SILVA e GLÁUCIO FERREIRA DE SOUZA se
encontravam de serviço na pista, tendo sido dominados
pela ação da quadrilha, fortemente armada e conduzidos
para dentro do Posto, permanecendo com GLÁUCIO

FERREIRA DE SOUZA no banheiro, sendo agredido
fisicamente, com cassetete.
Prosseguindo, os denunciados levaram MAYKELSON

CARDOSO DA SILVA, até o lugar onde descansava JOÃO

BATISTA VICENTE DOS SANTOS, agredindo-o fisicamente,
exigindo a entrega do fuzil, o que se consumou, pois dito
objeto havia sido guardado na mala do veículo de JOÃO

BATISTA VICENTE DOS SANTOS.
Após, trancaram JOÃO BATISTA VICENTE DOS SANTOS,
MAYKELSON CARDOSO DA SILVA e GLÁUCIO FERREIRA DE SOUZA,
no referido banheiro.
Neste intervalo, ERISTÊNIO GONZAGA DE SOUZA,
WELLINGTON   AUGUSTO   DA   SILVA,   MOISÉS   SEVERINO
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DE   SOUSA,   BETO PERNAMBUCANO, CONTERRA, COROA

CEARENSE, MARQUINHOS PERNAMBUCO e ADALBERTO LIMA

DA SILVA SUBTRAÍRAM, PARA SI, MEDIANTE VIOLÊNCIA E

GRAVE AMEAÇA, e, em QUADRILHA OU BANDO, um relógio
Mido, duas pulseiras de ouro, um cordão de ouro,
um aparelho celular Samsung, de VALDIR OLIVEIRA DE

BARROS um aparelho celular NOKIA e a quantia de
R$ 55,00 (cinqüenta e cinco reais), de MARCOS DOS

SANTOS CARVALHO, que passavam por aquele lugar,
tendo agido, de igual forma, com outras pessoas
que ali trafegavam, todavia, não prestaram a devida
ocorrência policial.
ERISTÊNIO GONZAGA DE SOUZA, WELLINGTON AUGUSTO DA

SILVA, MOISÉS SEVERINO DE SOUSA, BETO PERNAMBUCANO,
CONTERRA, COROA CEARENSE, MARQUINHOS PERNAMBUCO e
ADALBERTO LIMA DA SILVA usaram um veículo Fiat Palio
Weekend, de cor cinza, adquirido pela quadrilha, através
de um ''ASSALTO", no Município de Alhandra-PB e uma Ford
Ranger, de cor preta.
Apurou-se ainda, que no dia 15 de fevereiro de 2008,
policiais do GOE, se dirigiram até a Favela Saco do Papo,
Conde-PB, quando houve a resistência, tendo sido
recebidos à "balas", por PAPEL, WELLINGTON AUGUSTO DA

SILVA e OIÃO, sendo autuados em flagrante, naquela
ocasião, WELLINGTON AUGUSTO DA SIL VA, MOISÉS SEVERINO

DE SOUSA, ÍRIS DOS SANTOS e MICHELE LIMA DA SIL VA, saindo
ferido, JOSEILTON CORINGA DE MOURA, que veio a falecer no
Hospital daquele Município.
Na oportunidade, foram encontrados enterrados nos
quintais das casas de WELLINGTON e PAPEL, na Favela Papo
do Sapo, Loteamento Nossa Senhora da Conceição,
Conde-PB, diversos aparelhos celulares e revólveres e o
próprio fuzil, que havia sido guardado por MOISÉS

SEVERINO DE SOUSA, estes subtraídos do Posto 10 da
Operação Manzuá, de acordo com o Auto de Apresentação
e Apreensão, de fls. 80/84. Na ocasião, PAPEL conseguiu
fugir.
Constata-se que JOSEILTON CORINGA DE MOURA se trata, na
verdade, de ADALBERTO LIMA DA SILVA e usava falsamente,
tal identificação, sendo o seu corpo reconhecido por
RAIMUNDO Luiz DA SILVA, fls. 104, seu pai.
CONFORME SE VERIFICA DO INQUÉRITO POLICIAL,  HOUVE A

ASSOCIAÇÃO DE ERISTÊNIO GONZAGA DE SOUZA,  WELLINGTON

AUGUSTO DA SILVA,  MOISÉS SEVERINO DE SOUSA,  BETO

PERNAMBUCANO,  CONTERRA,  COROA CEARENSE,  MARQUINHOS

PERNAMBUCO,  ADALBERTO LIMA DA SILVA,  ALÉM DE ÍRIS DOS

SANTOS E MICHELE LIMA DA SILVA, COM PRÉVIO AJUSTE ENTRE OS

MESMOS, ONDE NA SOCIEDADE HAVIA A UNIDADE DE DESÍGNIOS DE

VONTADES, ENTRE OS DENUNCIADOS, AO QUAL SE REVEZAVAM NAS

SUAS PRÁTICAS.
ERISTÊNIO GONZAGA DE SOUZA, mais conhecido por PAPEL,
era o líder da quadrilha e detinha pleno domínio sobre os
demais denunciados, que sabiam dos crimes, tendo como
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sede do bando, a casa de WELLINGTON AUGUSTO DA SILVA,
situada no Conde-PB, na Favela Saco do Papo, além de
outros locais, como Rio Santinha, Conde-PB, Rabo do
Pavão, Gramame-Mamuaba e Rua do Rio, situados na
Capital, lugares onde se reuniam e planejavam os crimes
a serem cometidos.
Ao ser interrogado, às fls. 335, ERISTÊNIO GONZAGA DE

SOUZA confessou o cometimento de diversos crimes,
Dentre eles, o ocorrido no Posto 10 da Operação
Manzuá, narrado acima, demonstrando ser afeito a
prática delitiva, com passagens pelo Presídio de
Alcaçus-RN e da Capital Paraibana. Também, deu
total guarida a WELLINGTON AUGUSTO DA SILVA, que
havia fugido do Estado do Rio Grande do Norte,
acusado da morte de um policial do BOPE.
De igual modo, WELLINGTON AUGUSTO DA SILVA, às fls.
266, ratifica o contido às fls. 55, confirmando a sua
participação, não só no do dia 26 de janeiro do ano
em curso, na Operação Manzuá, mas em vários
outros, como o do dia 13 de fevereiro de 2008, à
noite, ocorrido na R. Antônia Gomes da Silveira, n°
676, Cristo Redentor, João Pessoa, quando subtraiu,
para si, mediante grave ameaça e violência,
juntamente com PAPEL, BETO, GAGO e GAÚCHO, este
último, dando total COBERTURA, uma Toyota/Hilux
de cor branca, placa KLN-3964/PB, pertencente a
NILSON DONATO, além de aparelhos celulares,
relógios, câmera digital, carteira de cédulas,
contendo R$ 200,00, perfumes, de ANDERSON BRITO

LIRA e HYGOR AMARO RODRIGUES DONA TO.
Com relação a MOISÉS SEVERINO DE SOUSA, vulgo
"GAÚCHO'', este tinha participação ativa nas ações do
bando, mais especificamente, detinha a
responsabilidade de realizar o devido levantamento
do serviço, a ser concretizado pela quadrilha, além
de dar total cobertura, quando havia a prática
delitiva, usando uma motocicleta preta. Confessa,
no seu interrogatório policial, de fls. 270/271, ter
guardado, a mando de ERISTÊNIO GONZAGA DE SOUZA,
O fuzil, subtraído do Posto 10 da Operação Manzuá,
nesta Cidade, recebendo, inclusive, a quantia de R$
150,00 (cento e cinqüenta reais).
Integravam a quadrilha MICHELE LIMA DA SILVA e ÍRIS DOS

SANTOS, respectivas companheiras de ERISTÊNIO GONZAGA

DE SOUZA e WELLINGTON AUGUSTO DA SILVA que davam o
total apoio e irrestrito auxílio, quando guardavam em
suas residências, os objetos adquiridos com os crimes
praticados pelos mesmos.
Deve-se registrar os reconhecimentos, de fls. 47/48 e o
Relatório de Inteligência, n° .39/2008, de fls. 338/355.
Depreende-se dos autos, uma ação bastante ousada, por
parte de ERISTÊNIO GONZAGA DE SOUZA, WELLINGTON AUGUSTO

DA SILVA, MOISÉS SEVERINO DE SOUSA, CONTERRA, BETO
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PERNAMBUCANO, COROA CEARENSE, MARQUINHOS PERNAMBUCO e
ADALBERTO LIMA DA SILVA, quando afrontaram, não só a
Polícia Militar da Paraíba, através dos seus integrantes,
mas acima, de tudo, o próprio Estado Democrático de
Direito, ao cometerem, em tese, os ilícitos, acima
narrados.
Percebe-se, nos dias atuais, que os criminosos estão cada
vez mais fortalecidos e organizados, sobretudo, quando
não há os devidos investimentos, por parte estatal.
O cidadão brasileiro de bem vem sofrendo com a falta de
políticas verdadeiras de segurança pública, sentindo-se
desprotegido e inseguro, no seu dia a dia.
Assistimos governantes investirem milhões de reais, em
mídia, ou seja, em propagandas, sem qualquer retorno
concreto para a sociedade, somente para satisfação
pessoal e demonstração, muitas vezes, do irreal, o que
não mais se admite. Tais milhões de reais deveriam sim,
ser investidos, principalmente, na segurança pública, para
que dito cidadão brasileiro tenha, no mínimo, a sensação
de segurança, algo que não mais existe, até mesmo na
nossa querida Paraíba!
E Lamentável...
Assim sendo, ERISTÊNIO GONZAGA DE SOUZA, WELLINGTON

AUGUSTO DA SILVA e MOISÉS SEVERINO DE SOUSA, já
identificados, incursos nas sanções do art. 157, § 2o, I e
V; art. 288, parágrafo único c/c o art. 69 e todos do
Código Penal e MICHELE LIMA DA SILVA e ÍRIS DOS SANTOS, já
qualificadas, incursas nas penas do art. 288, parágrafo
único, do Código Penal, REQUER a Vossa Excelência, seja
recebida a presente DENÚNCIA e, instaurando-se processo-
crime contra os denunciados, que deverão ser CITADOS,
para interrogatórios, sob pena de se aplicar o disposto no
art. 366, do Código de Processo Penal e, acompanharem,
querendo, os demais atos e termos da instrução criminal,
requerendo-se à intimação dos declarantes e das
testemunhas, adiante mencionadas para deporem sobre
os fatos, sob as penas da Lei, e, afinal, julgado provado e
procedente o pedido constante na mesma, com as
condenações dos réus, na forma da Lei, de tudo ciente o
Ministério Público, observadas às formalidades legais.
A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA,  no uso de suas atribuições,
DEIXA DE INCLUIR,  neste  momento,  na  presente  peça,
EDVALDO MOURJLDA SILVA,*  MÁRCIO e  IVANEY DE  SOUZA

FERREIRA,  por não haver indícios de suas participações.”
Com destaques nossos

De fato,  a  denúncia  faz  constar  que  o  bando  do  qual
faziam  parte  os  apelados  Eristênio  Gonzaga  de  Souza,  vulgo  “Papel”,
Wellington  Augusto  da  Silva,  vulgo  “Oião”,  e  Moisés  Severino  de  Sousa,
vulgo “Gaucho”, assaltou as vítimas Valdir Oliveira de Barros e Marcos dos
Santos Carvalho, após a prática de roubo a um Posto Policial da Manzuá, na
madrugada de 25 de janeiro de 2008.
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A prova foi nesse sentido. Senão vejamos:

“Que  estava  voltando  de  Lucena  e  quando  passou  no
posto 10 da Operação manzuá, uma pessoa com um pano
e  um  chapéu,  portando  uma  arma  de  grosso  calibre,
aparentemente  uma  espingarda,  determinou  que  o
declarante encostasse, tendo este atendido pensando se
tratar de um policial; que depois que parou, foi anunciado
o assalto e o assaltante mandava que o depoente e seu
funcionário  deitassem  tendo  o  declarante  demorado  a
entender  o  que  estava  acontecendo  e  a  obedecer  a
ordem, sendo então ameaçado; que do declarante foram
subtraídos um relógio mido, duas pulseiras; uma corrente
e um celular; que depois de retirados os seus pertences,
o declarante ficou sob a mira das armas de dois homens,
percebendo  então  que  os  policiais  da  Manzuá  estavam
rendidos por vários bandidos; que acredita que houvesse
no local mais de 10 assaltantes; que só em cima de sua
pessoa e de seu funcionário, havia três assaltantes; que
do seu funcionário Marcos, foram levados o seu celular e
R$ 50,00; que não viu  nenhuma mulher  no grupo dos
assaltantes.  (…).  Que em razão  da  pancada  que levou
desse  assalto,  ainda  hoje  sofre  da  coluna  e  está  até
fazendo fisioterapia;  que viu  um carro  parecendo Palio
verde  chegando  e  dando  fuga  ao  grupo;  que  viu  isso
enquanto estava deitado; que não sabe bem se esse palio
era verde claro ou escuro porque era noite e o declarante
estava muito nervoso; que não viu outro carro até porque
ficou muito nervoso; que não presenciou agressões físicas
aos policias;  que foi  ao  local  onde estavam os objetos
apreendidos  com os  assaltantes  mas  lá  não  encontrou
nenhum dos seus pertences; que seu funcionário Marcos
não foi agredido porque atendeu logo a determinação de
se deitar.” (declarações da vítima Valdir Oliveira
de Barros, na fl. 506)

“Que estava vindo com Valdir e ao passar no Posto 10 da
Operação Manzuá, uma pessoa deu com a mão tendo ele
parado  pensando  tratar-se  de  um  policial;  que  logo
depois,  a  pessoa  anunciou  o  assalto  e  então  foi  um
armado de 12 apontando para Valdir  e veio outro pelo
lado do declarante e apontou-lhe também uma 12; que o
declarante atendeu logo a determinação de se deitar no
chão  e  como  Valdir  demorou  a  atender,  o  declarante
escutou os tapas que ele levou tendo então pedido que
ele  deitasse logo pra não morrer;  que de Valdir  foram
levados um cordão, algumas pulseiras, relógio e celular,
enquanto que do declarante foram levados R$ 55,00 e um
celular; que o declarante e Valdir não recuperaram seus
pertences;  que  escutou  os  movimentos  do  assalto  aos
policiais e depois que a quadrilha foi embora, o declarante
e  Valdir  se  aproximaram do posto  e  viram os policiais
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saindo nervosos; que Valdir  perguntou pelos policiais  e
eles informaram que também tinham sido assaltados; que
viu  uma  caminhonete  preta  e  um  palio  weekend  que
deram fuga aos assaltantes;  que não viu  mulheres em
meio aos assaltantes; que não ouviu dizer se o mesmo
grupo  cometeu  outros  delitos.  DADA  A  PALAVRA  AO
MINISTÉRIO PÚBLICO. Que enquanto o declarante estava
sendo assaltado, o único carro que passou pelo local foi
uma carreta  e  os  assaltantes  mandaram que seguisse;
que acredita que houvesse uns 8 ou mais assaltante, pois
dois ficaram do lado do declarante, um ficou com Valdir e
os dois carros saíram cheios, até mesmo a caminhonete.”
(declarações  da  vítima  Marcos  dos  Santos
Carvalho, na fl. 507).

Além destas, temos ainda declarações de Gláucio Pereira
de Sousa, um dos policiais que estavam no Posto de Operações da Manzuá
assaltado pelos réus, que falou em Juízo, nas fls. 504:

“(...) que do civil Valdir foram subtraídos um relógio e um
corrente de ouro além de um celular; que do outro civil
foram subtraídos R$ 50,00 reais; (...)”

Interrogados,  dos  réus  apenas  Eristênio  Gonzaga  de
Sousa, nos trechos das fls. 393/395, falou sobre o assunto:

“(...)  que o interrogado pegou um cordão de ouro que
uma  pessoa  de  um  carro  lhe  deu;  que  os  demais
acusados  também  pegaram  telefones  celulares  das
pessoas que estavam nos carros e viram os assaltantes
com fuzil; (…) que o interrogado ficou com uma pulseira
de ouro e não sabe quem ficou com um relógio e uma
outra pulseira de ouro das vítimas dos carros, pois cada
um foi para suas casas; (...)” 

Tal fato, ademais,  foi  ressaltado na sentença, conforme
consta da fl. 1.000:

“(...)
Ao chegarem ao posto policial, os meliantes, todos arma-
dos, facilmente renderam os dois soldados que estavam
"na pista", Maykelson Cardoso da Silva e Gláucio Ferreira
de Souza, logo lhes indagando sobre o fuzil, momento em
que invadiram o interior do posto e renderam o Sargento
João  Batista  Vicente  dos  Santos,  conseguindo,  assim,
subtraírem todo o armamento do posto policial, além de
objetos  pessoais  dos  mesmos  e  pessoas  que  foram
paradas  na  rodovia,  a  exemplo  do  declarante  Valdir
Oliveira Barros (fls.  506), do qual foram subtraídos um
relógio,  duas  pulseiras,  uma  corrente  e  um  aparelho
celular.
(...)”
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Portanto, apurados e denunciados os fatos delituosos, fez-
se constar os roubos a outras vítimas, Valdir Oliveira de Barros e Marcos dos
Santos Carvalho, o que se atesta por declarações destas, bem como pelas
declarações de vítima de assalto pretérito, além da confissão de um dos réus
na esfera  judicial,  devendo,  pois,  tal  delito  ser  devidamente  analisado  e
punido.

Por tais razões, anulo a sentença, a fim de que outra seja
proferida, apreciando e analisando os delitos constantes da peça inaugural,
pois os fatos ocorreram num mesmo contexto.

Como  segunda  parte  do  apelo  ministerial,  pugna  o
parquet pelo aumento das penas-base dos réus Eristênio Gonzaga de Souza,
vulgo “Papel”, Wellington Augusto da Silva, vulgo “Oião”, e Moisés Severino
de Sousa, vulgo “Gaucho”, apenas no que tange as penalidades impostas
pelo crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do CP. Entretanto,
prejudicado este ponto com a anulação de todo o julgado objurgado.

Lado  outro,  sendo  anulada  a  sentença,  inócua  a
apreciação do apelo da defesa, visto que, com o novo julgado, abre-se nova
possibilidade recursal para todos os réus.

Assim, sem mais delongas, CONHEÇO E DOU
PROVIMENTO AO APELO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO,  em parcial
harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  João  Benedito  da  Silva,  Presidente  da  Câmara
Criminal,  dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores  Arnóbio  Alves  Teodósio  (com  jurisdição
limitada),  Relator,  João  Batista  Barbosa  (Juiz  de  Direito
convocado  para  substituir  o  Exmo.  Sr.  Des.  João  Benedito  da
Silva), Revisor, e Carlos Martins Beltrão.

Presente à sessão o representante do Ministério
Público, Doutor José Roseno Neto, Procurador de Justiça.

 
Sala das Sessões “Desembargador Manoel Taigy de

Queiroz Mello Filho”, em João Pessoa (PB), 16 de abril de 2014.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


