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RELATOR: Des. Carlos Martins Beltrão Filho
1° APELANTE: Djalma Euriques de Lima
ADVOGADO: Rossandro Agra (OAB/PB 9.846)
2° APELANTE: Higor Vieira de Azevedo
ADVOGADO: Bruno César Cadé (OAB/PB 12.591)
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O
PATRIMÔNIO.  ROUBO  QUALIFICADO.
FORMAÇÃO  DE  QUADRILHA  OU  BANDO
ARMADO.  PENAS  APLICADAS  IN
CONCRETO EM 02 (DOIS) ANOS E 01 ANO.
DECORRIDOS MAIS DE 04 (QUATRO) ANOS
ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A
PUBLICAÇÃO  DA  SENTENÇA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 109, INCISO V, C/C
O  ART.  110,  §  1°,  DO  CÓDIGO  PENAL.
PRESCRIÇÃO  RETROATIVA.
RECONHECIMENTO.  EXTINÇÃO  DA
PUNIBILIDADE OPERADA.
-  Considerando  o  instituto  da  extinção  da
pretensão  punitiva  pela  prescrição  retroativa  da
pena  in concreto, devido ao transcurso do prazo
prescricional entre o recebimento da denúncia e a
publicação da sentença, nos termos dos arts. 109,
V,  e  110,  §  1°,  do  Código  Penal,  torna-se
imperativo  o  seu  reconhecimento  e,  por  via  de
consequência,  a  decretação  da  extinção  da
punibilidade.

INÉPCIA  DA  DENÚNCIA.  PRELIMINAR
REJEITADA.  INSURGÊNCIA  DEFENSIVA
COM  PLEITO  ABSOLUTÓRIO.  ALEGADA
FRAGILIDADE DE PROVAS. AUTORIA NÃO
DEMONSTRADA NOS  AUTOS.  APLICAÇÃO
DO  BROCARDO  JURÍDICO  IN  DUBIO  PRO
REO. PROVIMENTO DOS RECURSOS. 
- A condenação não pode ser baseada em indícios
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e suposições.
-  Diante  da  ausência  de  prova  idônea  para  a
formulação  de  um  juízo  conclusivo  de  que  o  réu
tenha  praticado  a  imputação,  a  sua  absolvição  é
medida  que  se  impõe,  com  base  no  princípio
humanitário in dubio pro reo.

V I  S  T O S, relatados  e  discutidos  estes  autos  de  apelação
criminal, acima identificados,

A C O R D A a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento parcial aos recursos, para
absolver  os  apelantes  do  crime  de  roubo  e  declarar  extinta  a  punibilidade,  pela
prescrição, quanto ao delito de associação criminosa e posse de arma, com efeitos
extensivos aos corréus não apelantes. 

RELATÓRIO

Perante a 1ª Vara da Comarca de Esperança, Alex Sandro Santos
da Nóbrega,  vulgo “Alex  Negrão”,  André  Antônio Leite  da  Silva,  conhecido por
“Pacheco”, José de Oliveira Sousa, vulgo “Coroa”, Carlos Alberto Galdino da Silva,
Djalma  Euriques  de  Lima,  Silvano  Alves  Orlando,  Higor  Vieira  de  Azevedo  e
Marielza Martins dos Santos, foram denunciados, como incursos nas penas dos  art.
157, § 2°, I e II, e 288, parágrafo único, c/c o art. 69, do Código Penal, e do art. 16 da
Lei n° 10.826/03.

Narra a peça acusatória, que no dia 30 de janeiro de 2008, por
volta  das  12h15min,  na  Av.  Manoel  Rodrigues,  na  Comarca acima referida,  José
Oliveira Souza, Silvano Alves Orlando, André Antônio Leite da Silva, e Alex Sandro
Santos da Nóbrega subtraíram para si, mediante emprego de arma de fogo, a quantia
de R$ 109.668,43 (cento e nove mil e seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta e
três centavos) da Agência do Banco do Brasil de Esperança. (fls. 1-5, vol. I). 

Relatam as peças informativas que parte do grupo adentrou na
Agência Bancária, enquanto, os demais comparsas davam cobertura do lado de fora, e
ainda,  fizeram  Adson  de  Almeida,  que  estava  com  seu  veículo  Ford  Ranger
estacionado em frente ao Banco, de refém, para garantir a fuga.

A investigação realizada pela Polícia Federal e Civil descobriu a
existência  de  uma quadrilha,  composta  pelos  denunciados,  organizada  em caráter
estável e permanente, com o fim de cometimento de vários e sucessivos crimes contra
o  patrimônio.  Conseguiram  informações  de  que,  o  líder,  Alex  Sandro  Santos,
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juntamente  com  André  Antônio,  foram  até  a  cidade  de  Campina  Grande,  onde
encontraram com Higor Vieira e Djalma Euriques, que aguardavam José Oliveira,
Carlos  Alberto  e  Silvano Alves,  portadores  das  armas  a  serem utilizadas  em um
assalto que realizariam no dia 05 de março de 2008 na cidade de Alagoa Nova.

Para impedir a ação do bando, e desmanchá-lo, a polícia montou
campana,  no  trecho da  BR-230,  a  partir  das  22h,  no  dia  04  de  março  de  2008,
próximo ao local onde a quadrilha estava escondida. No dia seguinte, 05.03.2008, por
volta das 05h:30min, interceptaram um táxi, FIAT UNO, MILLE FIRE FELX, placa
HDQ 0213/PB, nas imediações do Posto da Polícia Rodoviária Federal de Café do
Vento, no qual vinham José de Oliveira, Carlos Alberto e Silvano Alves, e dentro do
qual foram encontradas várias armas e munições.

Informa, ainda, a denúncia, a participação de Marielza Martins da
Silva,  companheira  de  Alex  Sandro  Santos  da  Nóbrega,  a  qual  tinha  pleno
conhecimento das atividades criminosas do seu companheiro, facilmente perceptível,
quando ao se comunicar com os outros acusados, procurava saber sobre o Multibank
e Casas Lotéricas, prováveis alvos da ação da quadrilha, além de ter sido presa na
posse de armas, munições, outros acessórios e objetos.

Em  decorrência  de  Alex  Sandro  Santos  da  Nóbrega,  citado
pessoalmente, não haver apresentado defesa prévia, foi citado por edital, cujo prazo
decorreu  sem apresentação  de  resposta  escrita  à  acusação.  Em ato  contínuo,  foi
declarada a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional, e determinado o
desmembramento do processo com relação ao mesmo (fls. 510 e 680).

Ultimada  a  instrução  criminal,  o  juiz  a  quo julgou,  extinta  a
punibilidade do acusado Carlos Alberto Galdino da Silva por sua morte, e procedente
a denúncia para (fls.1651-1683, vol. VII):  

1) condenar André Antônio Leite da Silva, vulgo “Pacheco”,
nos termos dos arts. 288, parágrafo único, 157, § 2º, I e II, do Código Penal, e art. 12
da Lei n° 10.826/03, c/c o art. 69 do Código Penal, fixando a reprimenda da seguinte
forma:

-  Quanto  ao  crime  de  roubo  qualificado: pena-base  em  5
(cinco) anos de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, a qual foi reduzida em para 04
(quatro)  anos  e  09  (nove)  meses,  e  16  (dezesseis)  dias-multa,  pela  atenuante  da
confissão.  Elevou  a  reprimenda  em  1/3  (um  terço),  pelo  uso  da  arma  de  fogo,
perfazendo o total de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 21 (vinte e
um) dias-multa, à base de 1/30 do salário vigente ao tempo da infração, a qual tornou
definitiva.
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- Quanto ao delito de quadrilha ou bando:  pena-base em 01
(um) ano e 03 (três) meses de reclusão, a qual foi reduzida para 01 (um) ano de
reclusão, pela atenuante da confissão. Pela causa especial de aumento disposta no
parágrafo  único  do  artigo  288  do  Código  Penal,  elevou  a  reprimenda  no  dobro,
perfazendo o total de 02 (dois) anos de reclusão, a qual tornou definitiva.

- Quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo: pena-base
em 1 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão,  e 13 (treze) dias-multa, a  qual  foi
reduzida em para 01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, à base de 1/30 do
salário  vigente  ao  tempo da  infração,  pela  atenuante  da  confissão,  a  qual  tornou
definitiva.

Tendo em vista, ainda, a figura do concurso material, aplicou a
regra estabelecida no art. 69 do CP, cujo somatório das penas resultou em  09 (nove)
anos  e  04  (quatro)  meses  de  reclusão,  em regime inicialmente  fechado,  e  31
(trinta e um) dias-multa, à razão de 1/30 para cada dia-multa.

2) condenar José de Oliveira Souza, vulgo, “Coroa”, nos arts.
157, § 2°, I e II, do CP, como incurso no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, e
art. 14 da Lei n° 10.826/03, c/c o art. 69 do mesmo Códex, fixando a reprimenda da
seguinte forma:

-  Quanto  ao  crime  de  roubo  qualificado: pena-base  em  5
(cinco) anos de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, a qual foi reduzida em para 04
(quatro)  anos  e  09  (nove)  meses,  e  16  (dezesseis)  dias-multa,  pela  atenuante  da
confissão. Reconheceu a reincidência do réu e agravou a pena para 05 (cinco) anos e
03  (três)  meses  de  reclusão  e  25  (vinte  e  cinco)  dias-multa.  Por  fim,  elevou  a
reprimenda em 1/3 (um terço), pelo uso da arma de fogo, perfazendo o total de  07
(sete) anos de reclusão, e 32 (trinta e dois) dias-multa, à base de 1/30 do salário
vigente ao tempo da infração, a qual tornou definitiva.

- Quanto ao delito de quadrilha ou bando:  pena-base em 01
(um) ano e 03 (três) meses de reclusão, a qual foi reduzida para 01 (um) ano de
reclusão,  pela  atenuante  da  confissão.  Diante  da  reincidência  do  réu,  agravou  a
reprimenda para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. Pela causa especial de
aumento  disposta  no  parágrafo  único  do  artigo  288  do  Código  Penal,  elevou  a
reprimenda no dobro, perfazendo o total de 03 (três) anos de reclusão, a qual tornou
definitiva.

- Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo: pena-base
em 2 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, a qual foi
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reduzida em para 02 (dois) anos, e 10 (dez) dias-multa, pela atenuante da confissão.
Pela  reincidência  do réu aumentou a  reprimenda para  02 (dois)  anos e  06 (seis)
meses de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa, à base de 1/30 do salário vigente ao
tempo da infração a qual tornou definitiva.

Tendo em vista, ainda, a figura do concurso material, aplicou a
regra estabelecida no art. 69 do CP, cujo somatório das penas resultou em  12 (doze)
anos  e  06  (seis)  meses  de  reclusão,  em  regime  inicialmente  fechado,  e  47
(quarenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 para cada dia-multa.

3) condenar Djalma Euriques de Lima nos  termos dos  arts.
157, § 2º, I e II, do Código Penal, 288, parágrafo único, do Código Penal, e art. 12 da
Lei n° 10.826/03, c/c o art. 69 do Código Penal, fixando a reprimenda da seguinte
forma:

-  Quanto  ao  crime  de  roubo  qualificado: pena-base  em  5
(cinco) anos de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, a qual foi reduzida em para 04
(quatro)  anos  e  09  (nove)  meses,  e  16  (dezesseis)  dias-multa,  pela  atenuante  da
confissão.  Elevou  a  reprimenda  em  1/3  (um  terço),  pelo  uso  da  arma  de  fogo,
perfazendo o total de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 21 (vinte e
um) dias-multa, à base de 1/30 do salário vigente ao tempo da infração, a qual tornou
definitiva.

- Quanto ao delito de quadrilha ou bando:  pena-base em 01
(um) ano e 03 (três) meses de reclusão, a qual foi reduzida para 01 (um) ano de
reclusão, pela atenuante da confissão. Pela causa especial de aumento disposta no
parágrafo  único  do  artigo  288  do  Código  Penal,  elevou  a  reprimenda  no  dobro,
perfazendo o total de 02 (dois) anos de reclusão, a qual tornou definitiva.

- Quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo: pena-base
em 1 (um) ano e 03 (três)  meses de reclusão, e  13 (treze)  dias-multa,  a qual foi
reduzida em para 01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, à base de 1/30 do
salário  vigente  ao  tempo  da  infração,  pela  atenuante  da  confissão,  a  qual  tornou
definitiva.

Tendo em vista, ainda, a figura do concurso material, aplicou a
regra estabelecida no art. 69 do CP, cujo somatório das penas resultou em  09 (nove)
anos  e  04  (quatro)  meses  de  reclusão,  em regime  inicialmente  fechado,  e  31
(trinta e um) dias-multa, à razão de 1/30 para cada dia-multa.

4) condenar Silvano Alves Orlando,nos arts. 157, § 2°, I e II, do
CP, como incurso no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, e art. 14 da Lei n°
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10.826/03, c/c o art. 69 do mesmo Códex, fixando a reprimenda da seguinte forma:

-  Quanto  ao  crime  de  roubo  qualificado: pena-base  em  5
(cinco) anos de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, a qual foi reduzida em para 04
(quatro)  anos  e  09  (nove)  meses,  e  16  (dezesseis)  dias-multa,  pela  atenuante  da
confissão. Reconheceu a reincidência do réu e agravou a pena para 05 (cinco) anos e
03  (três)  meses  de  reclusão  e  25  (vinte  e  cinco)  dias-multa.  Por  fim,  elevou  a
reprimenda em 1/3 (um terço), pelo uso da arma de fogo, perfazendo o total de  07
(sete) anos de reclusão, e 32 (trinta e dois) dias-multa, à base de 1/30 do salário
vigente ao tempo da infração, a qual tornou definitiva.

- Quanto ao delito de quadrilha ou bando:  pena-base em 01
(um) ano e 03 (três) meses de reclusão, a qual foi reduzida para 01 (um) ano de
reclusão,  pela  atenuante  da  confissão.  Diante  da  reincidência  do  réu,  agravou  a
reprimenda para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. Pela causa especial de
aumento  disposta  no  parágrafo  único  do  artigo  288  do  Código  Penal,  elevou  a
reprimenda no dobro, perfazendo o total de 03 (três) anos de reclusão, a qual tornou
definitiva.

- Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo: pena-base
em 2 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, a qual foi
reduzida em para 02 (dois) anos, e 10 (dez) dias-multa, pela atenuante da confissão.
Pela  reincidência  do réu aumentou a reprimenda para  02 (dois)  anos e  06 (seis)
meses de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa, à base de 1/30 do salário vigente ao
tempo da infração a qual tornou definitiva.

Tendo em vista, ainda, a figura do concurso material, aplicou a
regra estabelecida no art. 69 do CP, cujo somatório das penas resultou em  12 (doze)
anos  e  06  (seis)  meses  de  reclusão,  em  regime  inicialmente  fechado,  e  47
(quarenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 para cada dia-multa.

5) condenar Higor Vieira de Azevedo, nos termos dos arts. 157,
§ 2º, I e II, do Código Penal, 288, parágrafo único, c/c o art. 69, do Código Penal,
fixando a reprimenda da seguinte forma:

-  Quanto  ao  crime  de  roubo  qualificado: pena-base  em  5
(cinco) anos de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, a qual foi reduzida em para 04
(quatro)  anos  e  09  (nove)  meses,  e  16  (dezesseis)  dias-multa,  pela  atenuante  da
confissão.  Elevou  a  reprimenda  em  1/3  (um  terço),  pelo  uso  da  arma  de  fogo,
perfazendo o total de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 21 (vinte e
um) dias-multa, à base de 1/30 do salário vigente ao tempo da infração, a qual tornou
definitiva.
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- Quanto ao delito de quadrilha ou bando:  pena-base em 01
(um) ano e 03 (três) meses de reclusão, a qual foi reduzida para 01 (um) ano de
reclusão, pela atenuante da confissão. Pela causa especial de aumento disposta no
parágrafo  único  do  artigo  288  do  Código  Penal,  elevou  a  reprimenda  no  dobro,
perfazendo o total de 02 (dois) anos de reclusão, a qual tornou definitiva.

Tendo em vista, ainda, a figura do concurso material, aplicou a
regra estabelecida no art. 69 do CP, cujo somatório das penas resultou em 08 (oito)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 21 (vinte
e um) dias-multa, à razão de 1/30 para cada dia-multa.

6) condenar Marielza Martins dos Santos,  nas penas do art.
288 do Código Penal, e art. 12 da lei n° 10.826/03, c/c o art. 69 do Código Penal,
aplicando a pena da seguinte forma:

- Quanto ao delito de quadrilha ou bando:  pena-base em 01
(um) ano e 03 (três) meses de reclusão, a qual foi reduzida para 01 (um) ano de
reclusão, pela atenuante da confissão. Pela causa especial de aumento disposta no
parágrafo  único  do  artigo  288  do  Código  Penal,  elevou  a  reprimenda  no  dobro,
perfazendo o total de 02 (dois) anos de reclusão, a qual tornou definitiva.

- Quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo: pena-base
em 1 (um) ano e 03 (três)  meses de reclusão, e  13 (treze)  dias-multa,  a qual foi
reduzida em para 01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, à base de 1/30 do
salário  vigente  ao  tempo  da  infração,  pela  atenuante  da  confissão,  a  qual  tornou
definitiva.

Tendo em vista, ainda, a figura do concurso material, aplicou a
regra estabelecida no art. 69 do CP, cujo somatório das penas resultou em 03 (três)
anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de
1/30 para cada dia-multa.

Preenchidos  os  requisitos  do  artigo  44  do  Estatuto  Pátrio
Repressivo,  substituiu  a  pena  corporal  por  duas  penas  restritivas  de  direitos  nas
modalidades de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Irresignados com o decisório adverso,  recorreram os acusados,
Djalma Euriques de Lima e Higor Vieira de Azevedo, pleiteando:

-  Djalma Euriques de Lima:  absolvição,  por insuficiência de
provas e ausência de dolo (fls. 1693, vol. VII; 1842-1848, vol. VIII).
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- Higor Vieira de Azevedo: em preliminar, a nulidade dos autos,
a partir do despacho ulterior à apresentação da resposta à acusação ou a nulidade da
sentença  por  não  haver  enfrentado tese  defensiva  arguida  em tempo  oportuno de
inépcia  da denúncia;  e  no mérito,  a  absolvição por  ausência  de provas,  de que o
mesmo teria praticado o roubo ao Banco do Brasil, e de que está associado de maneira
estável ao grupo apontado nos autos. Ou, ainda, suplica pela exclusão da condenação
pelo  roubo,  mantendo-se,  apenas,  a  condenação pelo  que  prescreve  o  artigo  288,
parágrafo único, do Código Penal (fls. 1810, vol. VII; 1867-1889, vol. VIII).

Contrarrazões ministeriais quanto ao apelante Djalma Euriques
de  Lima  pelo  improvimento  do  apelo  (fls.  1851-1854,  vol.  VIII);  e  quanto  ao
recorrente Higor Vieira de Azevedo pela rejeição da preliminar arguida e no mérito
pelo não provimento do recurso (fls. 1891-1899, vol. VIII).

Seguiram os autos, já nesta instância, à douta Procuradoria-Geral
de Justiça, que opinou pelo desprovimento dos recursos, e de ofício, para reconhecer a
prescrição, do crime de quadrilha ou bando com relação ao apelante Higor Vieira de
Azevedo, e dos crimes de posse ilegal de arma e quadrilha ou bando relativos ao
recorrente  Djalma  Euriques  de  Lima.  Pugnou,  ainda,  pelo  reconhecimento  da
prescrição  no  tocante  aos  crimes  praticados  pelos  demais  acusados  que  não
recorreram, nos termos do artigo 580 do CPP (fls. 1902-1920).

Lançado o relatório (fls. ), foram os autos ao Revisor que, com
ele concordando, pediu dia para julgamento.

É o Relatório.

VOTO

As  pretensões  recursais  consubstanciam-se  na  contrariedade  à
sentença  condenatória  proferida  pelo  magistrado  singular,  contudo,  não  merecem
prosperar, devido ao acerto da sentença vergastada. 

Preliminar de prescrição da pretensão punitiva retroativa relativa ao crime de
quadrilha ou bando

- Para o apelante Djalma Euriques de Lima

Ao apenado em epígrafe, foi imputada uma pena somada no total
de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sendo: 06 (seis) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, e 21 (vinte e um) dias-multa, pelo delito roubo; 02 (dois) anos de
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reclusão, pelo delito de quadrilha ou bando armado; e 01 (um) ano de reclusão e 10
(dez)  dias-multa,  pelo crime de posse ilegal  de armas,  cuja  sentença transitou em
julgado para a acusação em 29.04.2013 (fls. 1828).

Contudo,  inicialmente,  convém  destacar  que  a  denúncia  foi
recebida em 26/02/2009 (fls. 112), e que o juiz monocrático proferiu sentença cuja
publicação ocorreu na data de 25/03/2013 (fls. 1683), e trânsito em julgado para o
Ministério público em 29.04.2013 (fls. 1828).

Tendo em vista o quantum da pena imposta pela prática do delito
de quadrilha ou bando e posse ilegal de arma de fogo, 02 (dois) anos e 01 (um) ano de
reclusão, respectivamente, considerando os ditames do art. 109, incisos V, do Código
Penal, o prazo para prescrição opera-se em 04 (quatro) anos. 

Verificando-se que, entre a data do recebimento da denúncia –
26/02/2009 e a data da publicação da sentença – 25/03/2013, passaram-se mais de 04
(quatro) anos, operando-se a prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos
do disposto dos artigos acima mencionados. 

Cuida-se,  induvidosamente,  da  hipótese  de  incidência  da
prescrição  retroativa  da  pretensão  punitiva  do  Estado,  se  revelando  imperiosa,
portanto, a declaração da extinção da punibilidade relativa aos crimes do art. 288 do
Código  Penal  e  do  artigo  12  da  Lei  n°  10.826/03 pelos  quais  foi  condenado  o
recorrente Djalma Euriques de Lima

- Para o apelante Higor Vieira de Azevedo

Ao apenado em epígrafe, foi aplicada uma pena somada no total
de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sendo: 06 (seis) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, e 21 (vinte e um) dias-multa, pelo crime de roubo qualificado; e,
02 (dois) anos de reclusão, pelo delito de quadrilha ou bando armado.

Como já registrado,  anteriormente,  a  denúncia foi  recebida em
26/02/2009 (fls.  112),  e  que o juiz monocrático proferiu  sentença cuja  publicação
ocorreu na data de 25/03/2013 (fls. 1683), e trânsito em julgado para o Ministério
público em 29.04.2013 (fls. 1828).

Tendo em vista o quantum da pena imposta pela prática do delito
de quadrilha ou bando, 02 (dois) anos de reclusão,  considerando os ditames do art.
109, incisos V, do Código Penal,  o prazo para prescrição opera-se em 04 (quatro)
anos. 
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Ademais, trata-se, in casu, de apelante menor de 21 anos na época
do fato, incidindo, ainda, a regra do artigo 115 do Estatuto Pátrio Repressivo.

Como já  vimos,  entre  a  data  do  recebimento  da  denúncia  –
26/02/2009 e a data da publicação da sentença – 25/03/2013, decorreram mais de 04
(quatro) anos, operando-se a prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos
do disposto nos artigos acima mencionados. 

Cuida-se,  induvidosamente,  da  hipótese  de  incidência  da
prescrição  retroativa  da  pretensão  punitiva  do  Estado,  se  revelando  imperiosa,
portanto, a  declaração da extinção da punibilidade relativa ao crime do art. 288 do
Código Penal pelo qual foi condenado o recorrente Higor Vieira de Azevedo.

- Para os demais condenados que não recorreram

Em observância aos ditames do artigo 580 do Código de Processo
Penal, mister o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com a extinção
da punibilidade, para os seguintes acusados: 

Para o réu André Antônio Leite da Silva: condenado a pena de 02 (dois) anos de
reclusão, pelo crime de quadrilha ou bando armado, e 01 (um) ano de reclusão e 10
(dez)  dias-multa,  pelo  delito  de  posse  ilegal  de  armas,  considerando  que
transcorreram  mais  de  04  (quatro)  anos  entre  o  recebimento  da  denúncia  e  a
publicação da sentença, como já exposto, acima, declaro extinta a punibilidade do
referido acusado quantos os delitos em comento, nos termos do art. 109, inc. V e VI,
c/c o art. 110, § 1°,  do Código Penal.

Para Marielza dos Santos: condenada a pena de 02 (dois) anos de reclusão, pelo
crime de quadrilha ou bando armado, e 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-
multa, pelo delito de posse ilegal de armas, considerando que transcorreram mais de
04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, como já
exposto, acima, declaro extinta a punibilidade da referida acusada quantos os delitos
pelos quais foi condenada, nos termos do art. 109, inciso V, c/c o art. 110, § 1°,  do
Código Penal.

Da preliminar de cerceamento de defesa pela não apreciação de tese defensiva
arguida por Higor Vieira de Azevedo

A defesa do acusado  Higor Vieira alega, inicialmente, que foi
suscitada a preliminar de inépcia da denúncia na defesa escrita, às fls. 176/187, sem,
contudo,  o  douto  magistrado  apreciar  a  demanda,  apenas  designando  audiência,
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configurando,  assim,  nulidade  dos  autos  a  partir  do  despacho  proferido  logo  em
seguida à apresentação da defesa escrita. 

Aduz, ainda, que a sentença condenatória, última oportunidade do
juiz singular  apreciar  a  demanda,  de  igual  forma,  foi  omissa quanto a  preliminar
levantada.  Requer,  em caso  de  não  reconhecimento  da  nulidade  do  processo  por
inteiro, a declaração de nulidade da sentença e de seus atos subsequentes.

In  casu,  após  apresentada  a  resposta  preliminar  pelo  apelante
Higor  Vieira  de  Azevedo,  o  magistrado  singular  impulsionou  o  feito,  por  não
vislumbrar nenhuma das hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo
Penal,  razão  pela  qual  prosseguiu  com a  realização  da  audiência  de  instrução  e
julgamento. 

A ausência de motivação exaustiva quanto à preliminar de inépcia
da  exordial  acusatória,  alegada  em  sede  de  defesa  preliminar,  não  representa
cerceamento de defesa, pois ao prolatar sentença condenatória, o douto magistrado
reproduziu a narrativa constante na denúncia, avaliando-a juntamente com as provas
produzidas no processo. 

A aptidão  da  denúncia  restou  examinada  por  ocasião  do  seu
recebimento,  tendo  o  douto  juízo  singular  implicitamente  apreciado  a  inépcia  da
denúncia,  ao  proferir  decreto  condenatório,  julgando  procedente  a  exordial
acusatória, após análise detida das provas constante nos autos, não se constatando,
dessa forma, qualquer eiva a ser sanada por esta Egrégia Câmara.

Verifica-se  que  a  ausência  de  apreciação  expressa  da  tese
levantada  na  defesa  preliminar  não  ocasionou  qualquer  prejuízo  à  defesa  do
recorrente Higor Vieira de Azevedo, e consoante o preceito do artigo 563 do Código
de Processo Penal, não há que se acolher a preliminar arguida. 

Esse é o entendimento jurisprudencial pátrio:

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.
ESTELIONATO  E  FALSIDADE  IDEOLÓGICA.
FALTA DE MOTIVAÇÃO DA DECISÃO QUE DEU
PROSSEGUIMENTO  À  AÇÃO  PENAL.
AFASTAMENTO  DAS  HIPÓTESES  DE
ABSOLVIÇÃO  SUMÁRIA  DO  ARTIGO  397  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  PENAL.
DESNECESSIDADE  DE  MOTIVAÇÃO
COMPLEXA.  NULIDADE  NÃO
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CARACTERIZADA.  DESPROVIMENTO  DO
RECLAMO. 1. Esta Corte Superior de Justiça firmou
o entendimento de que a motivação acerca das teses
defensivas apresentadas por ocasião da resposta escrita
deve  ser  sucinta,  limitando-se  à  admissibilidade  da
acusação formulada pelo órgão ministerial, evitando-
se, assim, o prejulgamento da demanda. Precedentes.
2.  No  caso  dos  autos,  a  aptidão  da  denúncia  foi
examinada por  ocasião do seu recebimento,  tendo a
magistrada  singular  consignado  a  necessidade  de  se
aguardar  o  término  da  instrução  processual  para  a
análise das demais questões suscitadas pela defesa, o
que revela a inexistência de qualquer nulidade a ser
sanada  por  esta  Corte  Superior  de  Justiça,  já  que o
acusado  obteve  a  tutela  jurisdicional  reclamada.  3.
Recurso  desprovido.  (STJ  -  RHC:  54595  SP
2014/0330210-2,  Relator:  Ministro  JORGE  MUSSI,
Data  de  Julgamento:  24/03/2015,   T5  -  QUINTA
TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2015)

HABEAS  CORPUS.  PACIENTE  DENUNCIADO
PELA PRÁTICA,  EM  TESE,  DOS  DELITOS  DE
APROPRIAÇÃO  DE  BENS  OU  RENDAS
PÚBLICAS,  NEGAÇÃO  A  EXECUÇÃO  DE  LEI
FEDERAL  E  DISPENSA DE  LICITAÇÃO  FORA
DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI  (ART.  1º,
INCISOS I E XIV, DO DECRETO-LEI N. 201/67 E
ART. 89 DA LEI N. 8.666/93, POR DUAS VEZES,
EM  CONCURSO  MATERIAL).  ALEGADA
NULIDADE  DO  FEITO  POR  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO  DA  DECISÃO  QUE
RECEBEU  A  DENÚNCIA  E  DAQUELA  QUE
REJEITOU  AS  TESES  APRESENTADAS  NA
DEFESA  PRELIMINAR.  VÍCIO  NÃO
VERIFICADO.  DECISÃO  QUE  RECEBE  A
EXORDIAL  QUE  PRESCINDE  DE
FUNDAMENTAÇÃO.  MERO  JUÍZO  DE
ADMISSIBILIDADE.  REJEIÇÃO  DOS
ARGUMENTOS APRESENTADOS NA RESPOSTA
À ACUSAÇÃO QUE DEVE SER REALIZADA DE
FORMA  SUSCINTA,  SENDO  VEDADA
INCURSÃO  NO  MÉRITO,  SOB  PENA  DE
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PREJULGAMENTO  DA  DEMANDA.
PRECEDENTES  DOS  TRIBUNAIS  SUPERIORES.
NULIDADES  AFASTADAS.
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO
EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Pacífico
é o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que
o  juiz,  quando  recebe  a  exordial  acusatória,  não
precisa  apresentar  motivação,  uma  vez  que,  neste
momento  processual,  a  verificação  se  dá  apenas
quanto à presença da justa causa para a ação penal,
mostrando-se  inviável  o  exame  do  contexto  fático-
probatório. 2. "Esta Corte Superior de Justiça firmou o
entendimento  de  que  a  motivação  acerca  das  teses
defensivas apresentadas por ocasião da resposta escrita
deve  ser  sucinta,  limitando-se  à  admissibilidade  da
acusação formulada pelo órgão ministerial, evitando-
se, assim, o prejulgamento da demanda. Precedentes".
(STJ  -  Recurso  Ordinário  em  Habeas  Corpus  n.
51488/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j.  em 14/10/2014).
(TJ-SC  -  HC:  20140873743  SC  2014.087374-3
(Acórdão), Relator: Paulo Roberto Sartorato,  Primeira
Câmara Criminal, Data de Julgamento: 12/01/2015)

Ademais a denúncia atendeu aos requisitos do art. 41 do Código
de Processo Penal, e permitiu ao acusado o conhecimento integral da acusação que
lhe foi feita e, por conseguinte, a ampla defesa durante todo o procedimento criminal.

A propósito, traz-se à colação:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ROUBO  CIRCUNSTANCIADO  E  CORRUPÇÃO
DE MENOR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
INÉPCIA  FORMAL  DA  DENÚNCIA.
ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO
NÃO  PROVIDO.  1.  O  trancamento  prematuro  da
persecução  penal  é  medida  excepcional,  admissível
somente quando emerge dos autos, de plano e sem a
necessidade de apreciação probatória, a falta de justa
causa,  a  atipicidade  da  conduta,  a  extinção  da
punibilidade  ou  a  inépcia  formal  da  denúncia.  2.
Segundo o disposto no art. 41 do Código de Processo
Penal, a denúncia ou queixa conterá a exposição do
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fato  criminoso,  com todas  as  suas  circunstâncias,  a
qualificação  do  acusado  ou  esclarecimentos  pelos
quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e,
quando necessário,  o  rol  das  testemunhas.  3.  Ainda
que  o  órgão  de  acusação  tenha  exposto  o  fato
criminoso de maneira bastante superficial, narrou que
os  agentes,  em  comunhão  de  ações  e  desígnios,
subtraíram,  mediante  violência,  bens  móveis  de  três
vítimas,  além de  facilitarem a  corrupção  de  pessoa
menor  de  18  anos,  elementos  que  possibilitam  a
compreensão  da  denúncia  e  o  exercício  da  ampla
defesa, em relação à imputação dos crimes de roubo e
corrupção  de  menores.  4.  Recurso  ordinário  não
provido.” (STJ; RHC 43.798; Proc. 2013/0416675-2;
PE;  Sexta  Turma;  Rel.  Min.  Rogério  Schietti  Cruz;
DJE 22/06/2015) 

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  ROUBO
MAJORADO. ART. 157, § 2º, INCISOS II E V, DO
CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. NULIDADE DO
PROCESSO POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO
CABIMENTO. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO.
INCIDÊNCIA  DO  PRINCÍPIO  IN  DUBIO  PRO
REO.  ABSOLVIÇÃO  DO  APELANTE.
NECESSIDADE.  CONJUNTO  PROBATÓRIO
FRÁGIL E INSUFICIENTE PARA SUSTENTAR A
CONDENAÇÃO  DO  APELANTE.  A  inépcia  da
denúncia  só  pode  ser  reconhecida  quando  sua
deficiência  impedir  a  compreensão  da  acusação  e,
consequentemente,  a  defesa  do réu.  In  casu,  a  peça
acusatória  não  apresenta  qualquer  vício  de  forma,
contando  com  descrição  suficiente  dos  fatos  e
possibilitando  o  amplo  exercício  da  defesa  pelo
apelante, o que foi efetivamente levado a efeito, não
havendo qualquer prejuízo a ser declarado. No direito
penal  pátrio,  a  condenação  de  um  acusado  só  é
admitida  se  houver  prova  cabal,  validamente
constituída, sob o crivo do contraditório. Se esta prova
não  for  cabal,  plena,  impõe-se,  necessariamente,  a
absolvição  do  apelante.”  (TJMG;  APCR
1.0498.04.003910-5/001;  Rel.  Des.  Jaubert  Carneiro
Jaques; Julg. 30/06/2015; DJEMG 08/07/2015)
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Mérito

Mister  destacar  que,  após  a  análise  do  reconhecimento  da
ocorrência da prescrição quanto a alguns dos delitos pelos quais foram condenados os
apelantes,  subsistiu  apenas  a  condenação  pelo  crime  de  roubo  para  ambos,  com
relação ao qual passamos a análise do mérito.

Nas razões do recurso, os apelantes Higor Vieira de Azevedo e
Djalma  Euriques  de  Lima  aduzem  que  não  há  no  caderno  processual  provas
suficientes que, demonstrem a participação dos mesmos no roubo à agência do Banco
do Brasil na cidade de Esperança. Alegam que nenhum dos outros acusados, nem as
testemunhas de acusação, os reconheceram como um dos autores do assalto. Dessa
forma, requerem a aplicação do princípio do in dubeo pro reo para absolvê-los desta
imputação.

Colhe-se  dos  autos  que  os  apelantes  foram  denunciados,
juntamente com os demais réus,  por haverem participado do roubo a Agência do
Banco do Brasil da Comarca de Esperança, mediante uso de armas de fogo, no dia
30.01.2008, de onde subtraíram a quantia de R$ 109.668,43 (cento e nove mil reais e
seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta e três centavos), e por integrarem uma
quadrilha fortemente armada, articulada de maneira estável, duradoura e permanente,
para o cometimento de crimes indeterminados.

O  recorrente  Djalma,  foi  preso,  por  policiais  federais,  no  dia
04.03.2008, na companhia do acusado André Antônio, no interior de uma residência,
na posse de um revólver calibre 38 especial, e uma pistola calibre 380, conforme
Auto de Prisão em Flagrante às fls. 12/14; 18/21 - apenso.

Por sua vez, o apelante Higor Vieira foi preso juntamente com
Alex Sandro, chefe da quadrilha, na casa de Tércio, local arranjado por aquele para
estadia deste enquanto estivesse na cidade de Campina Grande, consoante Auto de
Prisão em Flagrante às fls. 06/07; 10/11; 26/29 - apenso.

A  materialidade  está  devidamente  comprovada,  de  modo  a
positivar  a  existência  do  delito  de  maneira  cristalina,  o  que  se  depreende  das
suficientes provas colhidas durante as fases inquisitorial e processual, tais como, as
declarações contidas nas fls. 08/17, vol. I, Auto de Apresentação e Apreensão às fls.
18/19, Auto de entrega às fls. 20/23, Laudo de Constatação de Danos em imóvel às
fls.  42/62,  e  ofício  remetido  pelo  Banco  do  Brasil  informando  o  valor  de  R$
109.668,43, subtraído da agência da cidade de Esperança, bem como as declarações
das testemunhas quando ouvidas em juízo.
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No que concerne à autoria delitiva, contudo, inexistem elementos
nos autos que levem à certeza da participação dos recorrentes no mencionado roubo,
senão vejamos:

Os Policiais,  Petrônio Filipe Diniz,  e  Lídio Meira Melo Filho,
Agentes de Polícia Federal (fls. 64/65 - apenso), receberam informação do NOIP de
João  Pessoa,  que  ALEX,  que  já  teria  participado  de  vários  assaltos,  pretendia,
juntamente  com  outros  criminosos,  perpetrar  um  assalto  ao  Banco  do  Brasil  de
Alagoa Nova/PB, durante aquela semana que ocorreu a prisão dos acusados. No dia
04.03.2008,  receberam uma  informação  do  NOIP de  João  Pessoa  de  que  ALEX
estaria  em Campina Grande/PB,  e com a  referência  do carro no qual  ele estaria,
seguiram-no até um endereço no Bairro do Zé Pinheiro, depois a uma residência no
bairro Jardim Paulistano, e ainda, o seguiram até um endereço no Bairro do Catolé,
que seria a casa do acusado HIGOR, já preso anteriormente pela Polícia Federal na
operação SCAN. Foram expedidos mandados de busca e apreensão para os endereços
mencionados os quais foram cumpridos no dia 05.03.2008. Nesta data, na residência
localizada no Jardim Paulistano, foram presos ALEX e HIGOR. ALEX indicou outro
esconderijo dos seus comparsas, que seria a casa de DJALMA, preso em flagrante
também naquela ocasião, e onde encontraram algumas munições de Cal .38, tendo
este informado que as armas de ALEX e ANDRÉ PACHECO, um revólver calibre .
38, e a pistola calibre .380 niquelada, estavam na casa de um sobrinho ali perto (fls.
64/69 - apenso).

A testemunha, Cícero Aizio Paiva Bringel, gerente do Banco do
Brasil de Esperança, disse que os assaltantes estavam entre 5 e 6 pessoas (fls. 09 –
vol. I).

Fabiano Vieira Candido, testemunha, relatou que estava passando
de  moto  pela  frente  do  Banco  do  Brasil  quando  foi  abordado  por  dois  homens
armados  que  tomaram sua  motocicleta.  Afirmou  que  os  indivíduos  estavam com
malotes da agência bancária, e acredita que havia aproximadamente cinco elementos
participando do assalto ao Banco. (fls. 10 – vol. I).

Joel Adelino dos Santos, vigilante do Banco do Brasil, contou que
a agência foi invadida por três assaltantes, mas que haviam comparsas do lado de fora
da instituição financeira (fls. 11 – vol. I).

Marcelo Cândido da Costa, vigilante do Banco do Brasil, afirmou
que foram três indivíduos que entraram na agência (fls. 12 – vol. I). Reconheceu José
de Oliveira Souza e Silvano (Cleiton Gomes da Silva)  como dois dos assaltantes (fls.
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72 - vol. I).

Por sua vez, o vigilante, Marcos Aurélio de Almeida, relatou que
viu cinco homens adentrarem na agência bancária, dos quais três se passaram por
cliente,  e  foram  esses  três  indivíduos  que  o  renderam  (fls.  13  –  vol.  I).  Fez  o
reconhecimento extrajudicial de José de Oliveira Souza e Cleiton Gomes da Silva,
bem como confirmou que estes acusados estavam presente na ação criminosa, em
juízo (fls. 71 – vol. I; fls. 365 – vol. II). Relatou ainda que o assaltante que o rendeu se
parece com o acusado Silvano (Cleiton).

A  testemunha  Helen  Conceição  Gonçalves  Papafanurakis,
estagiária do Banco do Brasil, disse que viu os cinco elementos saírem da agência,
sendo que os três primeiros, na fuga, assaltaram dois homens, (…); que os outros dois
fugiram a pé (….) (fls. 15 – vol. I).

Márcio  Wanderley  Correia  Barbosa,  funcionário  do  Banco  do
Brasil, afirmou, perante a autoridade policial, e em juízo que havia cerca de cinco
assaltantes dentro da agência (fls. 17 – vol. I; fls. 364 – vol. II).

A testemunha  Marcelo  Cândido  da  Costa,  reconheceu  Silvano
(Cleiton) como sendo um dos elementos que praticaram o assalto ao Banco do Brasil
de Esperança. Informou que eram aproximadamente 5 assaltantes, tendo três deles
entrado na agência, e dois, ficado do lado de fora. Disse ainda que um dos assaltantes
tem as características do acusado Carlos Alberto, que teria pego o depoente por trás e
tomado a arma (fls. 367 – vol. II).

No  Auto  de  Prisão  em Flagrante,  o  apelante,  Higor  Vieira  de
Azevedo afirmou: 

“QUE  conheceu  ALEX  SANDRO  através  de  uma
pessoa  que  conheceu  no  presídio  Monte  Santo  em
Campina  Grande,  quando  foi  preso  na  Operação
SCAN  da  Polícia  Federal;  QUE  ALEX  SANDRO
ajudou bastante  esse  amigo do  interrogado que,  por
sua vez, ajudou bastante o interrogado quando de sua
estada na prisão, estando ALEX SANDRO preso no
presídio  Silvio  Porto,  em João Pessoa,  para  onde  o
amigo  do  interrogado  foi  transferido;  QUE  após
conhecer ALEX SANDRO este ficou com o telefone
do interrogado e ligou para o mesmo antes de ontem,
em 03/03/2008,  pedindo ao mesmo que conseguisse
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um  lugar  para  ele  (ALEX  SANDRO)  dormir  pois
estava indo para Campina Grande/PB, não dizendo o
que iria fazer;  QUE, então, falou com um amigo de
nome  TÉRCIO,  que  joga  futebol  de  salão  no  time
Treze  Futebol  Clube  e  que  reside  no  Jardim
Paulistano, (...)”

Perante a autoridade policial, o acusado André Antônio Leite da
Silva relatou (fls. 18/21 - apenso): 

“[...] QUE perdeu a visão de seu olho esquerdo por ter
sido baleado dentro do presídio (…);  QUE conheceu
DJALMA ontem, sendo que viajou de João Pessoa/PB
até Campina Grande/PB para encontrar-se com ALEX
para  tratar  detalhes  de  assaltos;  (…)  QUE ALEX
disse ao interrogado que o interrogado pegasse uma
moto-taxi  e  fosse  até  uma  quadra  no  bairro  Zé
Pinheiro,  sendo  que  quem  veio  ao  encontro  do
interrogado  foi  DJALMA;  QUE o  interrogado
acredita  que  ALEX  deve  ter  falado  do  interrogado
“pro cara”, DJALMA, sendo que o interrogado pediu
a DJALMA para dormir na casa deste; (…)  QUE o
interrogado  pediu  a  DJALMA  que  guardasse  um
revólver  Cal.  387  e  uma  pistola  Cal.  380;  QUE o
revólver é do interrogado e a pistola de ALEX; QUE
esclarece que trouxe de João Pessoa apenas o revólver
do interrogado, sendo que a pistola já estava na casa
de DJALMA; QUE já  que DJALMA iria  guardar  a
pistola de ALEX o interrogado pediu que DJALMA
guardasse  também  o  revólver  do  interrogado;  (...)
QUE participou  do  assalto  ao  Banco  do  Brasil  em
Esperança/PB em 30.01.2008 juntamente com ALEX
e o COROA; (….) QUE afirma que esse assalto foi
perpetrado  apenas  por  esses  três;  (…)  QUE  de
propriedade do interrogado é o revólver, pêgo (sic) na
casa de DJALMA e a espingarda Cal.12 pêga (sic) no
carro na data de hoje; ”.

O  acusado  José  de  Oliveira  Sousa,  vulgo  COROA,  perante  a
autoridade policial contou que: 

“(...)  participou  do  assalto  ao  Banco  do  Brasil  de
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Esperança,  juntamente  com  PACHECO,  ALEX
SANDRO,  e  outros  dois  indivíduos  que  não  sabe
informar o nome. Que o interrogado, PACHECO e o
magrinho  renderam  e  desarmaram  os  vigilantes  do
Banco  do  Brasil  de  Esperança.  (…)  QUE  dos  que
estavam no carro quem iria participar do assalto era
apenas  o  interrogado  e  SILVANO,  o  “magrinho”,
sendo que não é o mesmo “magrinho” que participou
junto com o interrogado do assalto  a esperança/PB;
(...) Afirmou que não conhece DJALMA nem HIGOR
(fls. 15/17 - apenso).

Os réus José de  Oliveira,  Carlos  Alberto,  Cleiton Gomes (que
inicialmente se identificou como SILVANO ALVES ORLANDO), foram presos em
flagrante,  no  mesmo dia,  por  outra  equipe  de  policiais  federais,  juntamente  com
policiais militares, no trecho da BR 230, próximo ao Posto da Polícia Rodoviária
Federal, de Café do Vento, Município de Sobrado, transportando armamento pesado,
e outros apetrechos para o crime, quando iriam se encontrar com os outros integrantes
da quadrilha  para  realizarem um “arrastão” na  Agência  do  Banco do Brasil,  dos
Correios, e Casa Lotérica, da cidade de Alagoa Nova/PB.

Por sua vez, MARIELZA, também foi presa em flagrante, no dia
05.03.2008, em sua residência, na Comarca da Capital, onde foram encontradas uma
pistola, cal. 6.35, carregada e alimentada, além de outras munições.

Os funcionários do Banco do Brasil de Esperança reconheceram
alguns  dos  acusados,  totalizando  três  reconhecidos  por  eles.  Contudo  não
identificaram os  outros  dois  participantes  do  crime,  uma  vez  que  foi  uníssona  a
indicação  de  que  seriam  cinco  indivíduos  envolvidos  no  assalto.  E,  quando
apresentados os apelantes aos mesmos em momento algum, sequer disseram que os
recorrentes tinham características parecidas com os outros dois envolvidos.

O Relatório do Núcleo de Operações de Inteligência da Polícia
Federal às fls. 166/205 demonstra claramente o envolvimento dos recorrentes, Higor
e Djalma, na quadrilha, e a participação deles na preparação do roubo que fariam na
cidade de Alagoa Nova, ação esta interrompida pela prisão dos réus. Contudo, não há
indicação da participação dos mesmos no roubo à agência bancária da Comarca de
Esperança.

Tão  pouco  os  policiais  que  participaram  das  prisões,  ou  das
investigações, apontaram o envolvimento dos apelantes no roubo ao Banco do Brasil
de Esperança.
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Portanto,  para  os  apelantes  o  conjunto  probatório  carece  de
robustez.  Pendem contra  os  mesmos  indícios  de  participação no roubo à  referida
instituição financeira por serem integrantes da quadrilha desarticulada, e que praticou
o crime.

Assim,  o  princípio  do  in  dubio  pro  reo deve  conduzir  à
absolvição de Djalma e Higor. Esse o quadro, a sentença merece parcial reforma para
que sejam absolvidos os réus e mantida a condenação quanto aos demais delitos,
contudo, já extinta a punibilidade dos mesmos pela incidência da prescrição.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
MATERIALIDADE  COMPROVADA.  AUTORIA
INCERTA.  ABSOLVIÇÃO.  NECESSIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS. MEROS
INDÍCIOS.  SENTENÇA  REFORMADA.
RECURSO  PROVIDO.  Ausente  prova  concreta
acerca  do  envolvimento  do  apelante  na  prática
delitiva  narrada  na  exordial,  principalmente  em
razão  da  incerteza  da  vítima  quanto  ao
reconhecimento  do  agente,  a  absolvição  é  medida
que se impõe, com base no princípio do in dubio pro
reo.” (TJMG; APCR 1.0024.15.184504-7/001;  Rel.
Des.  Nelson Missias  de  Morais;  Julg.  13/10/2016;
DJEMG 24/10/2016)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE
ROUBO  CIRCUNSTANCIADO  E  CORRUPÇÃO
DE MENORES.  OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA
IDENTIDADE  FÍSICA  DO  JUIZ  E  DA
CORRELAÇÃO  ENTRE  DENÚNCIA  E
SENTENÇA.  INEXISTÊNCIA.  NULIDADE  DE
RELATÓRIO  DE  INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS.  NÃO  OCORRÊNCIA.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA
DEMONSTRADAS EM RELAÇÃO A TRÊS DOS
ACUSADOS.  PARTICIPAÇÃO  DE  MENOR
IMPORTÂNCIA  NÃO  CONFIGURADA.
DOSIMETRIA.  ADEQUAÇÃO.  PROVIMENTO
INTEGRAL  DE  UM  DOS  RECURSOS  E
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PROVIMENTO  PARCIAL  DOS  DEMAIS.  1.  O
princípio da identidade física do juiz não é absoluto,
podendo ser mitigado na forma do art. 132, do CPC.
Sendo  a  instrução  presidida  por  juiz  substituto,  é
válida a sentença proferida por outro se na data da
conclusão o magistrado que presidiu a instrução não
mais estiver em exercício de substituição ou auxílio
na  vara.  2.  Não  há  que  se  falar  em  ofensa  ao
princípio da correlação entre denúncia e sentença, se
a  peça  acusatória  descreve  explicitamente  e  de
maneira detalhada as condutas praticadas pelos réus
na  companhia  do  adolescente  vítima  do  crime  de
corrupção  de  menores.  3.  Não  há  nulidade  na
interceptação  telefônica  que  atende  a  todos  os
parâmetros da Lei nº 9.296/96, em especial quando
devidamente  demonstrada  sua  imprescindibilidade
para  as  investigações,  muito  menos  do  relatório
circunstanciado  confeccionado  pela  autoridade
policial  com  todos  os  dados  necessários  è
identificação  dos  diálogos  interceptados  e
degravados. 4. Inviável o pleito absolutório fundado
na  ausência  de  provas,  se  a  condenação  está
lastreada em conjunto probatório coeso e produzido
sob o crivo do contraditório, formado especialmente
por detalhado relatório de interceptações telefônicas
e por harmônicas declarações prestadas pelas vítimas
em sede judicial. 5. Havendo razoável dúvida quanto
à  participação  de  um  dos  réus,  denunciado  como
executor dos crimes, a absolvição é medida que se
impõe  por  força  do  princípio in  dubio pro reo.  6.
Demonstrada nos autos a relevância da contribuição
dada  pelas  funcionárias  da  pessoa  jurídica  lesada,
que forneceram informações sobre o funcionamento
financeiro da vítima, imprescindíveis ao sucesso da
empreitada  criminosa,  não  se  pode  falar  em
participação de menor importância. 7. A condenação
penal  por  fato  anterior  ao  fato  investigado,  com
trânsito  em  julgado  posterior,  a  despeito  de  não
ensejar  reincidência,  pode  servir  para  exasperar  a
pena-base, conforme precedentes do STJ. 8. Tendo
em  vista  que  a  perda  patrimonial  é  consequência
inerente ao delito de roubo, a valoração negativa das
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consequências  do  crime  só  se  justifica  em  casos
excepcionais,  em  que  a  ação  delituosa  afeta  o
patrimônio da vítima de forma substancial, o que não
restou demonstrado no caso concreto. 9. Se o agente
pratica os crimes de roubo e corrupção de menores
mediante  uma  só  conduta,  com intenção  única  de
subtrair bens das vítimas, é de ser observada a regra
do concurso formal próprio (art. 70, primeira parte,
do Código Penal). 10. Recursos conhecidos. Provido
integralmente  o  recurso  de  um  dos  réus,  e
parcialmente  providos  os  demais.”  (TJDF;  Rec
2013.03.1.029458-2;  Ac.  913.206;  Terceira  Turma
Criminal;  Rel.  Des.  Jesuíno  Rissato;  DJDFTE
22/01/2016) 

Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso, para absolver
os apelantes da imputação quanto ao delito de roubo,  fazendo-o com fulcro no art.
386, inciso VII, do CPP, e declarar a extinção da punibilidade, relativa aos crimes do
art. 288 do Código Penal e do artigo 12 da Lei n° 10.826/03 para o recorrente Djalma
Euriques de Lima, e relativa ao crime do art. 288 do Código Penal para o recorrente
Higor Vieira de Azevedo, com efeitos extensivos aos corréus André Antônio Leite da
Silva e Marielza dos Santos.

É o meu voto.

Presidiu ao julgamento, com voto, o Desembargador Joás de Brito
Pereira Filho, decano no exercício da Presidência, dele participando, além de mim,
Relator,  Carlos  Antônio  Sarmento,  Juiz  d  e  Direito  convocado  para  substituir  o
Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos. 

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor Doutor
José Marcos Navarro Serrano, Procurador de Justiça. 

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 13
(treze) dias do mês de dezembro do ano de 2016.

João Pessoa, 15 de dezembro de 2016

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
       Relator
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