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DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA. REDUÇÃO
DO QUANTUM. PROVIMENTO PARCIAL.

Em  crimes  contra  o  patrimônio,  a  palavra  dos
ofendidos  reveste-se  de  grande  valia  na
reconstituição dos fatos, ainda mais quando não
há nos autos qualquer indício a justificar, por parte
deles, uma falsa inculpação por delito de tamanha
gravidade.

Assim,  seguro  o  compêndio  probatório  a
demonstrar  o  cometimento  dos  ilícitos  penais
pelos  acusados  descabe  falar  em  insuficiência
probatória e, por corolário, em absolvição.

Haver-se-á de operar a reforma da dosimetria da
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pena quando a pena-base veio a ser exasperada
por  circunstâncias judiciais  avaliadas com fulcro
em  elementos  próprios  do  tipo  penal  ou  sem
qualquer  justificativa  plausível  para  sua
negativização.

APELAÇÃO  CRIMINAL.  APELANTE  JOANA
DARC.  PERDA  DO  BEM  UTILIZADO  NOS
CRIMES  EM  FAVOR  DA  UNIÃO.
IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.  RESTITUIÇÃO
DE  BEM  MÓVEL.  INADMISSIBILIDADE.  BEM
UTILIZADO  PARA  ATIVIDADES  ILÍCITAS.
RECURSO DESPROVIDO.

Existindo fundada convicção de que o automóvel
apreendido em poder do réu no processo criminal
era por ele utilizado na prática de crimes, não há
reparos  a  se  fazer  no  seu  perdimento  para  a
União.

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima

identificados; 

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da

Paraíba, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO DE JOANA

DARC BATISTA DE SILVA E DAR PROVIMENTO PARCIAL AOS DEMAIS

APELOS PARA, MANTIDA A CONDENAÇÃO, REDIMENCIONAR AS PENAS

DE ERICSSON JOSÉ DOS SANTOS EDUARDO, PARA 02 (DOIS) ANOS DE

RECLUSÃO,  SUBSTITUÍDAS  POR  DUAS  RESTRITIVAS  DE  DIREITOS,

ORLEAN DE SOUZA RODRIGUES PARA 11  (ONZE)  ANOS E 02  (DOIS)

MESES  DE  RECLUSÃO,  EM  REGIME  FECHADO,  NATANAEL  VIEIRA

NUNES PARA 09 (NOVE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE

RECLUSÃO, REGIME FECHADO, E JOSÉ JUNIOR DA SILVA PEREIRA, 07

(SETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 05 (CINCO ) DIAS-MULTA, NO REGIME

SEMIABERTO, COM EFEITOS EXTENSIVOS AO CORRÉU NÃO APELANTE

JOSÉ EVERTON ARAÚJO, PARA READEQUAR A PENA PARA 02 (DOIS)

ANOS E 06 (SEIS)  MESES DE RECLUSÃO,  SUBSTITUÍDAS POR DUAS

RESTRITIVAS DE DIREITOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais, interpostas, tempestivamente,

por  Joana Darc Batista da Silva  (fls. 475/479),  Ericson José dos Santos

Eduardo (fls. 480/485), Orlean de Souza Rodrigues (fls. 486/496), Natanael

Vieira  Nunes  (fls.  497/507)  e  José  Júnio  da  Silva  Pereira  (fls.  521/522

-654/659) contra a sentença de fls. 442/469, proferida pelo Juízo de Direito da

5ª  Vara  Criminal  da  comarca  da  Capital,  que  julgando  procedente  a

pretensão punitiva estatal, condenou-os a:

• José Junio da Silva Pereira: 06 (seis) anos e
08 (oito)  meses de reclusão e 20 (vinte)  dias-multa,
pelo  crime  de  roubo  qualificado na  imobiliária  e
contra o policial Grisi (art. 157, §2º, incs. I e II do
CP), 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, pelo
crime  de  corrupção  de  menores  (art.  244-B,  do
ECA),  ante  o  reconhecimento  do  concurso  formal
entre os delitos de roubo qualificado e corrupção de
menores, aumento de 1/6 a pena mais grave (roubo),
tornando-a definitiva em  07 (sete) anos e 09 (nove)
meses de reclusão, e 23 (vinte e três) dias-multa.
Em razão do crime de bando ou quadrilha (art. 288,
parágrafo único, CP), recebeu reprimenda fixada em
01  (um)  ano  e  09  (nove)  meses  de  reclusão,  em
regime  aberto,  as  quais  somadas  ante  o
reconhecimento do concurso material (art. 69 do CP),
resultaram em uma pena definitiva de 09 (nove) anos
e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado,
e 23 (vinte e três) dias-multa.

• Natanael Vieira Nunes, vulgo “Sombra”:  06
(seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte)
dias-multa,  pelo  crime  de  roubo  qualificado  na
imobiliária e contra o policial  Grisi  (art.  157,  §2º,
incs. I e II do CP), 01 (um) ano e 06 (seis) meses de
reclusão, pelo crime de corrupção de menores (art.
244-B, do ECA), ante o reconhecimento do concurso
formal entre  os  delitos  de  roubo  qualificado  e
corrupção de menores, aumento de 1/6 a pena mais
grave (roubo), tornando-a definitiva em 07 (sete) anos
e 09 (nove) meses de reclusão, e 23 (vinte e três)
dias-multa.  Em  razão  do  crime  de  bando  ou
quadrilha (art.  288,  parágrafo único,  CP),  recebeu
reprimenda fixada em 01 (um) ano e 09 (nove) meses

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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de reclusão, em regime aberto, as quais somadas ante
o  reconhecimento  do  concurso  material  (art.  69  do
CP), resultaram em uma pena definitiva de 09 (nove)
anos  e  06  (seis)  meses  de  reclusão,  em regime
fechado, e 23 (vinte e três) dias-multa.

• Orlean de Souza Rodrigues, vulgo “Irmão”:
08  (oito)  anos  e  08  (oito)  meses  de  reclusão  e  26
(vinte  e  seis)  dias  multa,  pelo  crime  de  roubo
qualificado na imobiliária e contra o policial Grisi
(art. 157, §2º, incs. I e II do CP),  01 (um) ano e 09
(nove) meses de reclusão,  pelo crime de corrupção
de  menores  (art.  244-B,  do  ECA),  ante  o
reconhecimento do  concurso formal  entre os delitos
de  roubo  qualificado  e  corrupção  de  menores,
aumento de 1/6 a pena mais grave (roubo), tornando-a
definitiva  em  10  (dez)  anos  e  01  (um)  mês  de
reclusão,  e  30  (trinta)  dias-multa.  Em  razão  do
crime de bando ou quadrilha (art.  288,  parágrafo
único, CP),  recebeu reprimenda fixada em 02 (dois)
anos  de  reclusão,  em  regime  aberto,  as  quais
somadas ante o reconhecimento do concurso material
(art. 69 do CP), resultaram em uma pena definitiva de
12  (doze)  anos  e  01  (um)  mês  de  reclusão,  em
regime fechado,  mais o pagamento de 30 (trinta)
dias-multa.

• Ericson  José  dos  Santos  Eduardo,  vulgo
“Batata”: 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-
multa, pelo crime de receptação do celular (art. 180,
CP), 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, pelo
crime de bando ou quadrilha (art.  288,  parágrafo
único,  do  CP),  as  quais  somadas  ante  o
reconhecimento do concurso material (art. 69 do CP),
resultaram em uma pena definitiva de 03 (três) anos e
09  (nove)  meses  de  reclusão,  em  regime
semiaberto  e  20  (vinte)  dias-multa.  Deixo  de
substituir  a  privativa  de  liberdade  por  restritiva  de
direitos porque a maioria das circunstâncias judiciais
são  desfavoráveis,  o  agente  responde  a  outros
processos  por  crimes  diversos  e  está  com  prisão
preventiva decretada perante o 2º Tribunal do Júri. 

• José Everton de Araújo:  01 (um)  ano  e  08
(oito)  meses  de  reclusão  e  15  (quinze)  dias-multa,
pelo crime de receptação do celular (art. 180, CP),
01  (um)  ano  e  06  (seis)  meses  de  reclusão,  pelo
crime de bando ou quadrilha (art.  288,  parágrafo
único,  do  CP),  as  quais  somadas  ante  o
reconhecimento do concurso material (art. 69 do CP),
resultaram em uma pena definitiva de 03 (três) anos e
02  (dois)  meses  de  reclusão,  em  regime

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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semiaberto  e  15  (quinze)  dias-multa.  Substituo  a
pena  privativa  de  liberdade  por  duas  restritivas  de
direito:  uma de prestação de serviços à comunidade
em local a ser designado pela VEPA e uma prestação
pecuniária,  consistente  no  pagamento  de  01  (um)
salário-mínimo  em  favor  de  uma  Instituição  de
caridade  indicada  pelo  VEPA.  Revogo  sua  prisão
preventiva.

• Joana Darc Batista da Silva:  no que pertine
ao pedido de restituição do veículo marca GM, modelo
Astra  HB,  cor  preta,  ano  2006,  placas  MUP  1228,
formulado  por  Joana  Darc  Batista  da  Silva,  às  fls.
02/04  do  apenso,  embora  contado  com  parecer
favorável  do  MP,  entendo  diversamente.  É  que  a
requerente  não  comprou  satisfatoriamente  a  sua
propriedade.  Assim,  como  efeito  da  condenação,
decreto a perda desse automóvel em favor da União,
nos termos do art. 91, inciso II, alínea “a”, do CP. 

• José  Severino  Sousa  dos  Santos,  vulgo
“Caio”:  foi  absolvido  das  sanções  imputadas  na
denúncia.

Foi concedido o direito de recorrer em liberdade tão somente ao

réu José Everton de Araújo.

Em sede de razões recursais,  Joana Darc Batista da Silva (fls.

475/479)  pugna  pela  reforma  da  r.  sentença  para  restituir  o  veículo  de

propriedade da recorrente, por não infringir legislação pertinente, nos termos do

art. 120, do CPP. 

Por  sua  vez,  o  réu  Ericson  José  dos  Santos  Eduardo  (fls.

480/485)  pleiteia  pela  absolvição  no  crime  tipificado  no  artigo  288  do  CP,

prevalecendo o princípio  do  in  dubio pro reo.  Requer,  ainda,  que sejam as

penas  redimensionadas,  readequando-se,  por  sua  vez,  o  regime  de

cumprimento de pena para o aberto e substituída a pena privativa de liberdade

por restritiva de direitos, haja vista o preenchimento dos requisitos elencados

no art. 44 do Código Penal.

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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Já o réu  Orlean de Souza Rodrigues  (fls. 486/496) defende a

necessidade de reforma da r. sentença para que seja decretada sua absolvição

dos crimes tipificados nos artigos 157, §2º, incs. I e II do CP, art. 244-B do ECA

e art. 288 do CP, prevalecendo o princípio do in dubio pro reo.

Subsidiariamente,  requer  o  redimensionamento  das  penas,

readequando-se,  assim,  o  regimento  de  cumprimento  de  pena  para  o

semiaberto.

Natanael Vieira Nunes,  em suas razões (fls. 497/507), requer a

reforma da sentença ante  a  insuficiência  probatória  para  a  geração de um

decreto condenatório, absolvendo-o dos delitos tipificados nos artigos 57, §2º,

incs. I e II do CP, art. 244-B do ECA e art. 288 do CP, prevalecendo o princípio

do in dubio pro reo.

Subsidiariamente,  requer  o  redimensionamento  das  penas,

readequando-se,  assim,  o  regimento  de  cumprimento  de  pena  para  o

semiaberto.

Ao apresentar suas contrarrazões (fls. 631/647) nos recursos de

apelação interpostos pelos réus Ericson José dos Santos Eduardo, Orlean de

Souza Rodrigues, Natanael Vieira Nunes, o Ministério Público  a quo  pugnou

pelo improvimento dos apelos, mantendo-se incólume a r. sentença em todos

os seus termos.

E, por fim, José Júnio da Silva Pereira (fls. 521/522 – 654/659)

sustentou que em razão da confissão e de ser tecnicamente primário, faz jus a

uma revisão dosimétrica da pena, ao considerá-la excessiva. Portanto, requer o

provimento do presente recurso obsecrando a redução da pena.

Contra-arrazoando (fls. 662/668), o Representante do Ministério

Público  a  quo pugnou  pela  manutenção  in  totum de  toda  a  sentença

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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condenatória.

A douta  Procuradoria  de  Justiça,  por  intermédio  do  Dr.  José

Roseno Neto, exarou  parecer de fls. 691/698, opinando pelo desprovimento

dos recurso.

É o relatório.

VOTO

O  Representante  do  Ministério  Público  a  quo ofereceu

denúncia em desfavor de José Júnio da Silva Pereira, Nataael Vieira Nunes,

vulgo “Sombra”, Orlean de Souza Rodrigues, vulgo “Irmão”, Ericson José

dos Santos Eduardo, vulgo “Batata”, José Severino Sousa dos Santos,

vulgo  “Caio”  e  José  Everton  de  Araújo,  dando-os  como  incursos  nas

sanções penais dos artigos 157, §2º, incisos I e II c/c art. 288, parágrafo único,

todos do Código Penal, em decorrência de no dia 06 de abril de 2015, por volta

das  16h00m,  os  acusados  terem  se  associado  para  a  prática  do  roubo

cometido na  Imobiliária “Josenice Corretora de Imóveis”, localizada à Av.

Senador João Lira,  nº 574,  Sala 104, Bairro Jaguaribe,  nesta Capital,  onde

mediante emprego de arma e com participação do menor J. S. P. da S., o réu

José Júnio da Silva Pereira rendeu o policial civil, também vítima na mesma

ocasião, conhecido por Giovanni Grisi, tomando deste a pistola calibre .40 do

acervo da Secretaria de Estado e da Segurança e Defesa Social do Estado da

Paraíba  e  o  celular,  enquanto  que,  em  seguida,  o  adolescente  passou

recolhendo  os  objetos  das  pessoas  presentes  na  ocasião.  Após  o  assalto,

ambos fugiram num veículo Astra, cor preta, guiado pelo acusado Orlean de

Souza Rodrigues, vulgo “Irmão”, que os espera do lado de fora com os demais.

Narra a exordial que, após diligências, encontraram o celular do

policial Giovanni Grisi em poder do acusado José Everton de Araújo, onde na

oportunidade  confessou  ter  recebido  o  celular  do  acusado  José  Junio,

Gabinete do Des. João Benedito da Silva



Apelação Criminal n. 0003977-92.2015.815.2002

passando a delatar a forma como foi combinada o assalto.

Informa ainda a peça inquisitiva que, em perseguição ao veículo

ASTRA, os denunciados efetuaram disparos contra a viatura, na tentativa de

fuga, porém foi dada voz de prisão a todos. 

Na presença da autoridade policial José Júnio e o menor J. S. P.

da S. confessaram a prática delitiva, afirmando que praticaram o crime sob a

promessa de receber pelo assalto a quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Mister  ressaltar  que,  em sentença  (fls.  442/469),  o  magistrado

primevo desclassificou o delito de roubo para o de receptação, no tocante aos

acusados José Everton de Araújo e Ericson José dos Santos Eduardo, vulgo

“Batata”. 

Processado regularmente o feito,  veio o Juízo  primevo a julgar

procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os nos seguintes termos:

• José Junio da Silva Pereira: 06 (seis) anos e
08 (oito)  meses de reclusão e 20 (vinte)  dias-multa,
pelo  crime  de  roubo  qualificado na  imobiliária  e
contra o policial Grisi (art. 157, §2º, incs. I e II do
CP), 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, pelo
crime  de  corrupção  de  menores  (art.  244-B,  do
ECA),  ante  o  reconhecimento  do  concurso  formal
entre os delitos de roubo qualificado e corrupção de
menores, aumento de 1/6 a pena mais grave (roubo),
tornando-a definitiva em  07 (sete) anos e 09 (nove)
meses de reclusão, e 23 (vinte e três) dias-multa.
Em razão do crime de bando ou quadrilha (art. 288,
parágrafo único, CP), recebeu reprimenda fixada em
01  (um)  ano  e  09  (nove)  meses  de  reclusão,  em
regime  aberto,  as  quais  somadas  ante  o
reconhecimento do concurso material (art. 69 do CP),
resultaram em uma pena definitiva de 09 (nove) anos
e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado,
e 23 (vinte e três) dias-multa.

• Natanael Vieira Nunes, vulgo “Sombra”:  06
(seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte)

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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dias-multa,  pelo  crime  de  roubo  qualificado  na
imobiliária e contra o policial  Grisi  (art.  157,  §2º,
incs. I e II do CP), 01 (um) ano e 06 (seis) meses de
reclusão, pelo crime de corrupção de menores (art.
244-B, do ECA), ante o reconhecimento do concurso
formal entre  os  delitos  de  roubo  qualificado  e
corrupção de menores, aumento de 1/6 a pena mais
grave (roubo), tornando-a definitiva em 07 (sete) anos
e 09 (nove) meses de reclusão, e 23 (vinte e três)
dias-multa.  Em  razão  do  crime  de  bando  ou
quadrilha (art.  288,  parágrafo único,  CP),  recebeu
reprimenda fixada em 01 (um) ano e 09 (nove) meses
de reclusão, em regime aberto, as quais somadas ante
o  reconhecimento  do  concurso  material  (art.  69  do
CP), resultaram em uma pena definitiva de 09 (nove)
anos  e  06  (seis)  meses  de  reclusão,  em regime
fechado, e 23 (vinte e três) dias-multa.

• Orlean de Souza Rodrigues, vulgo “Irmão”:
08  (oito)  anos  e  08  (oito)  meses  de  reclusão  e  26
(vinte  e  seis)  dias  multa,  pelo  crime  de  roubo
qualificado na imobiliária e contra o policial Grisi
(art. 157, §2º, incs. I e II do CP),  01 (um) ano e 09
(nove) meses de reclusão,  pelo crime de corrupção
de  menores  (art.  244-B,  do  ECA),  ante  o
reconhecimento do  concurso formal  entre os delitos
de  roubo  qualificado  e  corrupção  de  menores,
aumento de 1/6 a pena mais grave (roubo), tornando-a
definitiva  em  10  (dez)  anos  e  01  (um)  mês  de
reclusão,  e  30  (trinta)  dias-multa.  Em  razão  do
crime de bando ou quadrilha (art.  288,  parágrafo
único, CP),  recebeu reprimenda fixada em 02 (dois)
anos  de  reclusão,  em  regime  aberto,  as  quais
somadas ante o reconhecimento do concurso material
(art. 69 do CP), resultaram em uma pena definitiva de
12  (doze)  anos  e  01  (um)  mês  de  reclusão,  em
regime fechado,  mais o pagamento de 30 (trinta)
dias-multa.

• Ericson  José  dos  Santos  Eduardo,  vulgo
“Batata”: 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-
multa, pelo crime de receptação do celular (art. 180,
CP), 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, pelo
crime de bando ou quadrilha (art.  288,  parágrafo
único,  do  CP),  as  quais  somadas  ante  o
reconhecimento do concurso material (art. 69 do CP),
resultaram em uma pena definitiva de 03 (três) anos e
09  (nove)  meses  de  reclusão,  em  regime
semiaberto  e  20  (vinte)  dias-multa.  Deixo  de
substituir  a  privativa  de  liberdade  por  restritiva  de
direitos porque a maioria das circunstâncias judiciais
são  desfavoráveis,  o  agente  responde  a  outros
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processos  por  crimes  diversos  e  está  com  prisão
preventiva decretada perante o 2º Tribunal do Júri. 

• José Everton de Araújo:  01 (um)  ano  e  08
(oito)  meses  de  reclusão  e  15  (quinze)  dias-multa,
pelo crime de receptação do celular (art. 180, CP),
01  (um)  ano  e  06  (seis)  meses  de  reclusão,  pelo
crime de bando ou quadrilha (art.  288,  parágrafo
único,  do  CP),  as  quais  somadas  ante  o
reconhecimento do concurso material (art. 69 do CP),
resultaram em uma pena definitiva de 03 (três) anos e
02  (dois)  meses  de  reclusão,  em  regime
semiaberto  e  15  (quinze)  dias-multa.  Substituo  a
pena  privativa  de  liberdade  por  duas  restritivas  de
direito:  uma de prestação de serviços à comunidade
em local a ser designado pela VEPA e uma prestação
pecuniária,  consistente  no  pagamento  de  01  (um)
salário-mínimo  em  favor  de  uma  Instituição  de
caridade  indicada  pelo  VEPA.  Revogo  sua  prisão
preventiva.

• Joana Darc Batista da Silva:  no que pertine
ao pedido de restituição do veículo marca GM, modelo
Astra  HB,  cor  preta,  ano  2006,  placas  MUP  1228,
formulado  por  Joana  Darc  Batista  da  Silva,  às  fls.
02/04  do  apenso,  embora  contado  com  parecer
favorável  do  MP,  entendo  diversamente.  É  que  a
requerente  não  comprovou  satisfatoriamente  a  sua
propriedade.  Assim,  como  efeito  da  condenação,
decreto a perda desse automóvel em favor da União,
nos termos do art. 91, inciso II, alínea “a”, do CP. 

• José  Severino  Sousa  dos  Santos,  vulgo
“Caio”:  foi  absolvido  das  sanções  imputadas  na
denúncia.

Irresignados,  alguns  dos  denunciados  ofereceram  recurso

apelatório, pleiteando:

• Absolvição:

◦ Por não participação na conduta delitiva de formação de

quadrilha (Ericson José dos Santos Eduardo);

◦ Ante  a  insuficiência  de  provas  (Orlean  de  Souza

Rodrigues e Natanael Vieira Nunes);

• Dosimetria:
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◦ Exacerbação das penas-base (Ericson José dos Santos

Eduardo, Orlean de Souza Rodrigues e Natanael Vieira

Nunes e José Junio da Silva Pereira); 

• Restituição:

◦ Meros  indícios  e  infundadas  alegações não  autorizam a

decretação do perdimento (Joana Darc Batista da Silva).

A par do exposto, passemos a analisar o contexto probatório:

A  autoria  e  a  materialidade  delitiva  restaram  suficientemente

demonstradas por  intermédio do auto de apreensão e apresentação de fls.

40/71,  das  declarações  prestadas  pelos  agentes  policiais,  testemunhas  e

vítimas, associadas às confissões extrajudiciais de alguns dos réus. Vejamos:

O Policial Civil Everton Rychelysson da Silva Aires, quando do

auto de prisão em flagrante, relatou:

“Que sabe informar que o investigador lotado no GOE,
GIOVANNI GRISI sofreu um roubo no dia 06 de abril
de 2015; que conforme as declarações prestadas pelo
investigador por volta das 16h00m do dia 06 de abril
de  2015  dois  indivíduos  compareceram  numa
imobiliária e anunciaram o assalto; que a dupla se
posicionou por detrás do investigador e o mesmo
teve  uma  arma  apontada  para  a  sua  nuca;  que
enquanto um dos integrantes da dupla realizava o
controle e a vigilância do local, com uma arma em
punho,  outro,  possivelmente  adolescente,
coordenava  as  ações  e  arrecadava  notebooks,
celulares  e  dinheiro;  que  o  sujeito,  que
possivelmente era adolescente, revistou o policial
e  pegou  sua  pistola  calibre  .40  do  acervo  da
Secretaria  de  Segurança;  que  depois  todos  foram
embora e as pessoas que estavam na imobiliária e o
investigador permaneceram trancadas até que outros
sócios  do  local  fossem  contatados  e  abrissem  as
portas; que após o assalto o investigador acionou toda
equipe  de  investigadores  do  GOE,  registrou  a
ocorrência, comunicou o Delegado e iniciou todas as
diligências  para  capturá-lo  em  flagrante  delito;  que
como o  celular  do  investigador  possuía  sistema  de
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GPS foi possível encontrá-lo, ainda no dia 07 de abril
de 2015, no Bairro do Alto do Matheus, desta Capital
paraibana,  em poder  de  Marcos  Edmilson  da  Silva;
que  as  testemunhas  da  compra  do  celular  do
investigador,  Flávio  Henrique  Silva  dos  Santos  e
Josemar  Alves  da  Silva,  indicaram  um  sujeito
conhecido como José Everton Araújo como o sujeito
que  ofereceu  alguns  equipamentos  telefônicos;  que
seguidamente iniciou-se uma busca por José Everton
e  através  de  seus  familiares  foi  possível  conseguir
uma  fotografia;  que  levando  a  fotografia  junto  de
informantes,  descobriu-se  que  Everton  estaria
escondido  nas  imediações  do  Bairro  de  Cruz  das
Armas, próximo de um campo de futebol; que todas as
viaturas descaracterizadas se dirigiram para o local no
dia 07 de abril de 2015 e permaneceram em campana;
[…];  que  as  duas  equipes  providenciaram  rondas
ininterruptas  e,  especialmente,  conseguiu-se  um
possível telefone de José Everton; que valendo-se de
informantes  confiáveis,  buscou-se  contato  com  o
suspeito,  tendo este  falado para  um informante  que
estaria numa construção próximo ao conhecido campo
de futebol da Baixada, no Bairro de Cruz das Armas,
desta capital; que foram buscadas as construções das
imediações;  que  durante  todo  o  dia  os  carros
descaracterizados ficaram estrategicamente colocados
nos pontos de visibilidade das construções;  que por
volta  das  17h30m um suspeito  foi  avistado  com as
mesmas  características  da  fotografia  em  poder  dos
investigadores;  que  resolvendo  por  providenciar
abordagem encontrou-se  José  Everton;  que  este
confessou  ter  recebido  os  equipamentos  de  um
sujeito  chamado  de  Ericson  José  dos  Santos
Eduardo,  também conhecido como “Batata”;  que
Ericson,  segundo  José  Everton,  poderia  ser
encontrado  na  casa  de  um  sujeito  chamado
apenas de “Sombra”; que o fato foi comunicado para
o  Delegado  que  determinou  a  manutenção  e
continuidade  da  diligência;  que  as  viaturas  se
deslocaram para as imediações da possível casa de
“Sombra”; que o fato foi comunicado para o Delegado
que  determinou  a  manutenção  e  continuidade  da
diligência; […];  que por volta das 23h, um veículo
GM/Astra,  de  cor  escura,  aproximou-se  da  casa
suspeita e realizou uma manobra como se fosse
estacionar  nas  garagens  da  casa,  porém
subitamente  mudou  o  curso  e  acelerou;  que  os
investigadores entenderam que tratava-se de uma
manobra de fuga, possivelmente por suspeitar das
viaturas descaracterizadas e resolveram acelerar e
providenciar abordagem; que iniciada a perseguição
o carro suspeito tomou sentido BR 230 adentrando na
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via pela contramão, de direção sentido Cabedelo/Três
Lagoas;  […];  que  coincidentemente,  nas  imediações
do Estádio de Futebol Almeidão, desta capital, estava
uma viatura da Polícia Militar, que resolveu acelerar e
realizar a manobra de mudança de mão de direção na
BR 230, em sentido aos carros que estavam em alta
velocidade; que quando a viatura militar preparava a
manobra o veículo suspeito GM/Astra, de cor escura,
invadiu o retorno quase batendo na viatura Militar  e
segundo os milicianos atirando contra o veículo; que
iniciou-se uma perseguição agora somadas as viaturas
descaracterizadas da Civil com a viatura caracterizada
da  Polícia  Militar;  que  segundo  os  milicianos,  que
estavam  colados  no  carro  suspeito,  ao  menos  três
disparos  foram  realizados  contra  a  viatura;  que  o
carro suspeito só parou nas margens da BR 230 na
altura do Pelotão de Cavalaria Militar; que o carro
foi  revistado e as armas não foram encontradas;
que realizando buscas nas imediações do local, os
investigadores encontraram uma pistola  .40;  que
verificando  a  arma  constatou-se  tratar  da  arma
subtraída  do  investigador  Giovanni  Grisi;  que
todos  foram  detidos;  que  entre  os  detidos
encontrava-se  Ericson,  indicado  como  o  sujeito
que repassou o aparelho de telefone celular para
José  Everton;  que  “Sombra”,  Natanael  Vieira
Nunes,  que  estava  no  carro,  é  o  sujeito  quem
atirou  contra  a  viatura  da  Militar;  que  Orlean de
Souza Rodrigues é indicado como o líder do grupo
criminoso  e  segundo  os  outros  detidos,  foi  o
sujeito  quem  articulou  o  assalto  a  imobiliária  e
ofereceu fuga aos dois autores; que todos foram
encaminhados  para  o  GOE  e  posteriormente
soube-se que os autores do assalto seriam José
Júnio da Silva Pereira e o adolescente J. S. P. da
S.;  que  especificamente  “Sombra”  disse  que  não
estava envolvido no assalto e prontificou-se a indicar
as  casas  de  José  Junio  da  Siva  Pereira  e  do
adolescente  J.  S.  P.  da  S.;  que  no  Bairro  Jardim
Veneza,  desta  Capital,  foram  encontrados  os  dois
autores do assalto;  […];  que já  José Júnio  da Silva
Pereira foi localizado na rua José Dantas de Almeida,
no  Jardim  Veneza  e  não  ofereceu  resistência;  que
José  Junio,  que  estava  com uma arma de  fogo  no
momento  do  assalto,  foi  indagado  sobre  a  arma
utilizada para cometer o crime; que ele esclareceu que
a arma é de propriedade de “Caio”, conhecido como
“Preto”,  um  frentista  de  um  posto  no  Bairro  de
Quadramares; que todos retornaram para o GOE para
serem autuados; que o grupo comandado por 'irmão' é
responsável por diversas ações criminosas na cidade;
que  são  indicados  como  autores  de  'saidinhas  de
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bancos', furtos e roubos de motocicletas, entre outros
crimes;  que  especialmente  o  preso  'irmão'  é  o
grande articulador do grupo criminoso; que é frio,
calculista  e  temido  por  todo  o  grupo;  que  os
outros detidos apenas indicam sua autoria quando
ficam  longe  de  sua  pessoa;  que  durante  os
interrogatórios  em  capo,  'irmão'  se  colocava
encarando os policiais nos olhos, sempre negando o
fato  e  afirmando  desconhecer  todos  os  envolvidos;
que  mesmo  sendo  responsável  por  fugir  da
abordagem policial, uma vez que estava conduzindo o
GM/Astra,  negou  conhecer  'Sombra';  que  'Sombra',
pelo  contrário,  informou que estava com a arma do
Investigador  Grisi  e  afirmou  que  'irmão'  é  o
responsável  pelo  grupo  criminoso;  […];”  (fls.  02/05)
(grifei)

O mesmo foi dito pelo Policial Civil Cidicley de Oliveira Barbosa

na esfera extrajudicial às fls. 06/08, o que foi posteriormente ratificado em sede

judicial (mídia digital de fl. 284).

Por  sua vez,  o  Policial  Everton Rychelysson da Silva  Aires,

supramencionado, além de confirmar em Juízo o que foi dito outrora por ele

(mídia digital de fl.  284), relatou que Orlean é considerado o líder do grupo

criminoso, sendo ele quem dá fuga aos agentes delitivos. Ademais, afirmou que

dias antes do assalto, Orlean, em companhia de “Sombra”, foi à imobiliária para

fazer reconhecimento do local. 

Acrescentou ainda que, no dia do crime, foi visualizado o veículo

Astra,  que é de propriedade de Orlean, vulgo “Irmão”,  nas proximidades da

imobiliária. E que, no dia da perseguição policial, o borracheiro, Orlean, Batata

e Sombra, foram vistos dentro do mesmo veículo, Astra, utilizado no dia do

assalto.

O Policial Militar José Ronaldo de Souza, que foi ouvido apenas

na delegacia, disse:

“Que encontrava-se na viatura militar S10 placa OFB
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3874, prefixo R3, com sua equipe de plantão, quando
realizando  deslocamento  na  frente  do  Estádio
Almeidão, desta Capital,  sentido Cabedelo-PB - Três
Lagoas,  BR  230,  quando  perceberam  disparos  no
outro  lado  da  via,  da  mesma  BR  230;  Que,
inicialmente,  apenas  escutaram  os  disparos;  que
iniciaram  uma  manobra  para  realizar  o  retorno,
ocasião em que um veículo Astra, cor preta, vinha da
contramão  em  direção  da  BR  e  realizou  o  retorno
passando  pela  frente  da  viatura;  que  de  imediato
iniciou  uma  perseguição  e  os  integrantes  do  Astra
realizaram disparos contra a viatura; que acredita que
foram realizados  pelo  menos  três  disparos;  que  um
dos  disparos  atingiu  o  capô  da  viatura  militar;  que
outro disparo atingiu o retrovisor direito; que ninguém
foi  atingido  pelos  disparos;  que  a  perseguição
continuou até as proximidades da passarela que fica
localizada próximo da frente da RPMONT – Cavalaria
Militar; que foi verbalizado e os integrantes do veículo
desceram com as mãos na cabeça; que a testemunha
esclarece  que  durante  a  perseguição  pode  ouvir  o
barulho  de  algum  objeto  caindo,  no  entanto  não
prestou atenção, pois se concentrou na perseguição e
abordagem;  que  posteriormente  viaturas
descaracterizadas  da  Polícia  Civil  compareceram  e
encontraram uma arma de fogo; que não chegou a ver
a arma encontrada; que por fim pode esclarecer que
seguindo  a  doutrina,  inicialmente,  foram  realizados
disparos  de  advertência  e  posteriormente,  antes  de
serem  iniciados  os  disparos  nos  pneus,  o  veículo
atendeu a determinação de parada; que pode afirmar
que não viu exatamente quem estava atirando. Que,
por fim, afirma que durante a abordagem duas viaturas
da Polícia Civil  estavam acompanhando; que depois
de controlada a ocorrência todos se deslocaram para a
sede  do  GOE;  que  sabe  dizer  que  o  indivíduo
conhecido  como  'Sombra'  já  foi  preso  pela
testemunha;  que  já  foi  preso  mais  de  uma vez  por
porte de arma”. (fl. 09)

O  declarante  Cristiano  Juvêncio  Sabino,  ouvido  apenas  em

sede extrajudicial, disse: 

“[...]  que  hoje  Orlean  o  chamou  para  ir  buscar  um
amigo no Bairro  Padre Zé;  que ele  está  acidentado
com  uma  pena  quebrada;  que  está  com  pinos  na
perna;  que  no  caminho  um  sujeito  conhecido  por
“Sombra” pediu uma carona para o sujeito da perna
quebrada;  que  cismou  com  a  cara  de  “Sombra”  e
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também não conhecia o sujeito com pinos na perna,
então  pensou  em  sair  do  carro,  porém  “Irmão”  o
tranquilizou; que estavam se aproximando da casa
de “Sombra” quando este viu um carro suspeito e
solicitou  que  o  mesmo  se  evadisse; que  apenas
parou  o  carro  quando  uma viatura  caracterizada  da
PM  abordou  com  sirenes  ligadas;  que  afirma  que
quem atirou a arma para fora do veículo foi o sujeito
com pinos  na  perna;  que  na  verdade  era  “Sombra”
quem estava com a arma de fogo e quando começou
a perseguição este repassou a arma para o homem
com os pinos na perna e este atirou a arma na pista;
que pode afirmar que “Sombra” chegou a efetuar
um  golpe  na  arma  para  engatilhá-la,  no  entanto
não viu nada quando inicio o tiroteio, pois baixou
sua cabeça para  não ser  atingido;  que  não  sabe
dizer  se  “Sombra”  disparou  a  arma;  que  não  está
envolvido com atividades criminosas; que não conhece
“Sombra” ou o sujeito que esta com pinos na perna
(Batata); que em nenhum momento em que estava no
carro de Orlean viu conversas sobre compra ou venda
de arma de fogo” (fl. 39) (grifei).

A vítima e também policial Civil, Giovanni Grisi, no interrogatório

inquisitorial, detalhou toda a realização do assalto em lume:

“Que no dia  06  de abril  de  2015,  encontrava-se no
Bairro  de Jaguaribe,  nesta  Capital,  precisamente  na
Rua Senador João Lira, dentro de uma imobiliária; que
estava  conversando  sobre  um  possível  aluguel  de
imóvel com a proprietária; que tratava-se de 16h00m;
que  dois  indivíduos  entraram  na  imobiliária  e
indagaram sobre a proprietária; que se apresentaram
chamando-a pelo nome: 'fulana' está ai?; que quando
a mesma foi  identificada o declarante voltou-se com
curiosidade para ver quem se aproximava; que neste
momento  um  dos  sujeitos  estava  com  um  revólver
apontado para o declarante; que anunciou um assalto;
que  esclarece  que  estava  sendo  atendido  sentado;
que se levantou com as mãos para cima, colocando-as
na nuca; que apenas um deles estava armado; que o
que não estava armado o revistou e retirou a arma que
estava em sua cintura; que tratava-se de uma pistola .
40 do acervo da Secretaria  de Segurança e Defesa
Social; que possui registro e toda documentação; que
o  que  não  estava  armado  determinou  que  o  que
estava  armado  disparasse  e  o  matasse;  que  o
declarante argumentou que não fizesse isso pois  os
outros policiais iriam procurá-lo; que argumento ainda
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que já tinha “ganho” podia levar a arma, o dinheiro da
imobiliária  e  ir-se  embora;  que  foi  determinado  que
ajoelhasse-se  de  costas  para  os  assaltantes;  que
acreditou  que  o  disparo  fosse  ser  efetuado;  que
enquanto  o assaltante  que estava armado mantinha
todos  na  mira  do  revólver  e  controlados  o  outro
assaltante  passou  a  pegar  o  dinheiro  do  local  do
crime; que na gaveta da proprietária, na mesma mesa
de  atendimento  que  o  declarante  estava  foram
retiradas  cédulas;  que  posteriormente  soube  que
somaram-se cerca de R$ 2.000,00 (dois mil reais); que
computadores  da  imobiliária  foram  levados  (três
notebooks)  e  mais  os  celulares  das  pessoas  que
estavam no local; que no local encontravam-se cerca
de  quatro  pessoas  com o  declarante,  além de  uma
criança;  que  durante  todo  o  tempo  o  sujeito  que
recolhia o dinheiro determinava que o declarante fosse
assassinado: - mata ele! Atira nele!; que pode afirmar
que  o  sujeito  que  recolhia  o  dinheiro  e  estava
desarmado  coordenava  a  ação  criminosa;  que  o
sujeito que estava armado estava para dar suporte a
ação; que depois de recolhido o material roubado, o
declarante  e  mais  outras  pessoas  foram  trancadas
dentro da imobiliária; que saíram e não viu para onde
foram.;  que  cerca  de  cinco  minutos  depois  um dos
outros sócios da imobiliária compareceu e destrancou
e abriu as portas; […]; que neste dia 07 de abril  de
2015  localizou  seu  equipamento  telefônico  que
possuía  um  sistema  de  registro  de  GPS;  […];  que
durante as diligências, os sujeitos que receptaram seu
aparelho indicaram um indivíduo chamado de Everton
Araújo como vendedor; que na casa de familiares de
Everton  conseguiu  ter  acesso  a  uma  de  suas
fotografias  e  usou-as  para  providenciar  informações
em campo; [...]” (fls. 42/43).

Em  juízo  (mídia  digital  de  fl.  284)  confirmou  o  depoimento

prestado na delegacia, acrescentando em detalhes como se deu as diligências

após encontrar o indivíduo de nome José Everton, afirmando ter sido ele o

principal delator das investigações.

Relatou, então, que José Everton havia recebido o seu celular,

que foi  roubado na imobiliária,  das mãos de Ericson, conhecido por Batata,

mas  que  em  diligências  não  conseguiram  encontrá-lo.  Diante  disso,  José

Everton, indicou a casa de Natanael, conhecido por Sombra, como sendo o
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meliante que estava de posse da arma roubada.

Ato contínuo, afirmou que fizeram campana na frente da casa de

Sombra, onde, por volta de 23h, visualizaram um Astra preto e entraram em

perseguição.  Momentos  depois,  conseguiram interceptá-lo,  ocasião  em que

levaram todos os que estavam no veículo para a central do GOE, sendo eles:

Orlean, Ericson, Natanael e uma outra pessoa que, segundo a investigação,

nada tinha  a ver com a atividade criminosa.

Por fim, ainda no depoimento, disse que o acusado Natanael, no

GOE, relatou que, quinze dias antes do assalto, teria ido em companhia de

Orlean à imobiliária  para fazer  um levantamento  do local.  Ademais,  indicou

onde  residia  José  Júnio  e  o  menor  infrator,  sendo  estes  os  que  de  fato

adentraram na imobiliária para efetuar o assalto.

Declarou  que  Orlean,  José  Junio  e  o  menor  foram  os

responsáveis, diretos, pelo assalto. Os demais, José Everton e Ericson, seriam

apenas os receptadores das mercadorias roubadas. No entanto, afirmou que

Natanael  tinha  envolvimento  com  o  assalto  por,  dias  antes,  ter  ido  fazer

reconhecimento no local.

Às folhas 46/49,  Giovanni Grisi, reconheceu o menor infrator  J.

S. P. da S. e José Junio da Silva Pereira como sendo os autores do assalto à

imobiliária.

Severina  Francisco  de  Souza,  declarante,  afirmou  na  seara

extrajudicial:

“Que  trabalha  na  imobiliária  Josenice  Corretora  de
Imóveis  há  cerca  de  dez  anos;  que  na  verdade
Josenice, proprietária do local, é sua irmã; […]; que no
dia 06 de abril de 2015 estava na imobiliária, por volta
das 16h00m,  quando dois  indivíduos adentraram no
local e indagaram sobre a pessoa de Josenice; que a
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declarante disse que Josenice não estava no momento
e, seguidamente, um dos indivíduos de pele morena
clara, com aparência de maior de idade identificado,
posteriormente,  como  José  Junio  da  Silva  Pereira
retirou um revólver de uma pochete e anunciou que
tratava-se de um assalto;  que o outro indivíduo que
estava no local  com aparência  de adolescente,  que
posteriormente soube-se tratar de J. S. P. da S., retirou
outra arma da cintura e determinou que um homem,
que  estava  no local,  que  posteriormente  soube  que
tratava-se  do  policial  Grisi,  colocasse  as  mãos  na
cabeça;  que  o  adolescente  revistou  o  policial  e
encontrou a arma de fogo; que esteve muito nervosa e
não consegue se recordar de todos os detalhes; que
sabe  dizer  que  um  deles  mandou  que  matasse  o
policial com um tiro na cabeça; que toda hora se falava
em matar o policial; que os dois passaram a recolher o
dinheiro,  celulares e notebooks;  que sabe dizer  que
quem pegou o dinheiro foi o maior de idade (JUNIO);
que o adolescente (JERDERSON) os notebooks; que
não se recorda quem pegou os celulares; que não se
recorda  do  momento  que  pegaram  uma  bolsa  para
pegar os notebooks; que estava acompanhada da filha
(9 anos) no momento do crime e apenas pensava na
sua  segurança;  que  se  abaixou  abraçando-a  e
protegendo-a; que o assalto foi muito rápido; que os
assaltantes  estavam  muito  nervosos;  que  não
esperavam a presença de um policial no momento do
crime; que estavam tão nervosos que qualquer coisa
teria  ocasionado  o  disparo;  que  posteriormente
fugiram do local e não pode ver nada depois da fuga;
que  depois  do crime efetuou  uma ligação  para  seu
esposo  e  seu  irmão  para  que  comparecessem  e
prestassem apoio; que quando tranquilizou-se e saiu
do  local  soube,  de  estabelecimentos  comerciais
vizinhos,  que  um  veículo  Astra  de  cor  preta  estava
estacionado  próximo  do  local;  que  registrou  a
ocorrência  policial  na  2ª  Delegacia  Distrital;  que
particularmente de sua pessoa nada foi roubado; que
chegaram a determinar que entregassem as bolsas e
outras  coisas,  porém  estava  tão  nervosa  que  nada
entregou,  apenas  permaneceu  estática;  que  foram
roubadas as coisas da imobiliária e de outros clientes;
que se recorda que Orlean um dos sujeitos presos já
foi inquilino de um dos imóveis alugados da imobiliária;
que estava na imobiliária numa ocasião em que Orlean
se apresentou acompanhado de mais dois indivíduos;
que pode afirmar que os indivíduos que estiveram com
Orlean  na  imobiliária  não  eram  os  mesmos  que
cometeram o assalto; que Orlean esteve na imobiliária
dias  atrás  antes  do  assalto;  que  o  que  chamou
atenção  da  declarante  é  que  na  ocasião  em  que
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Orlean  esteve  na  imobiliária  estava prestando  muita
atenção  para  as  características  do  local;  que
observava as paredes sem parar”. (fls. 91/92)

Diante da autoridade judicial (mídia digital de fl. 284) confirmou o

depoimento  extrajudicial  e  os  autos  de  reconhecimento  (fls.  93/100),  onde

identificou Orlean e Natanael como as pessoas que visitaram a imobiliária dias

antes do assalto, e José Junio e o menor J. S. P. da S. como os que praticaram

o delito.

Quando ouvido na fase inquisitiva,  Sylvio Carlos Lianza Faria

Júnior disse:

“que  trabalha  na  imobiliária  Josenice  Corretora  de
Imóveis  há  cerca  de  dois  anos;  que  é  de  seu
conhecimento  que  no  dia  06  de  abril  de  2015  dois
indivíduos se apresentaram e anunciaram um assalto
no local;  que na ocasião estava um investigador  de
Polícia  Civil  chamado  Grisi,  que  teve  sua  arma
roubada;  que  também  foram  roubados,  na  ocasião,
três notebooks, celulares e dinheiro de aluguéis que
foram depositados no caixa do local; que pode dizer
que foram roubados R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta
reais)  em  dinheiro  do  local;  que  sabe  dizer  que  a
polícia localizou e prendeu os assaltantes; que não os
viu no momento do crime, pois não estava no local;
que  apenas  compareceu  depois  do  fato  e  prestou
apoio as pessoas; que na Delegacia, quando estavam
presos  os  suspeitos  do  crime,  compareceu  e  pode
reconhecer  dois  deles  como  sujeitos  que  estiveram
dias antes na imobiliária  para alugarem um possível
imóvel;  que pode esclarecer que um deles chamado
de Orlean já foi inquilino de um imóvel da imobiliária;
que  Orlean  compareceu  no  local  acompanhado  de
Natanael Vieira Nunes, conhecido por 'Sombra' e outro
indivíduo moreno, pele escura, a fim de que 'Sombra'
pudesse  alugar  um  imóvel;  que  'Sombra'  se
apresentou como funcionário da UFPB – Universidade
Federal da Paraíba; que Orlean tem a característica de
ser muito comunicativo e foi o indivíduo que articulou a
presença de 'Sombra'; que Orlean prestou atenção em
todos  os  aspectos  da  imobiliária  e  observou  as
paredes,  olhando para todos os lados;  que inclusive
Orlean notou que o ar condicionado estava quebrado e
indicou, imediatamente, o sujeito moreno, que estava
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no local, para arrumar o equipamento; que o moreno
chegou  a  tentar  arrumar  o  equipamento,  porém  o
mesmo continuou apresentando o mesmo problema;
que  pode  precisar  que  o  moreno  apenas
acompanhava  Orlean  e  'Sombra';  que  'Sombra'
informou que estava “vindo” de Porto de Galinhas e
queria um imóvel de no máximo R$ 800,00 (oitocentos
reais);  que  nesta  oportunidade,  em  que  Orlean
compareceu  na  imobiliária,  não  pode  precisar  se  o
mesmo estava com algum veículo; que pode precisar
que, no GOE, estavam 'Sombra' e Orlean, apenas não
estava  o  moreno  do  dia  em  que  estiveram  sendo
atendidos  pelo  declarante;  que  depois  do  assalto  a
imobiliária,  conversando  com  trabalhadores  de
estabelecimentos  circunvizinhos ao local,  soube  que
no momento do assalto um veículo Astra, de cor preta,
estava  parado  nas  proximidades  da  imobiliária;  que
seria  o  mesmo Astra  apreendido  no  GOE,  que  era
conduzido por Orlean; que acredita que os criminosos
estiveram  antes  no  local  para  preparar  o  assalto  e
posteriormente o executaram; que já teve informações
de  terceiros,  que  há  tempos,  quando  Orlean  fora
inquilino  de  imóveis  da  imobiliária,  que  este  seria
ladrão  de  carros,  porém  nunca  confirmou  a
informação” (fls. 102/103).

Judicialmente  (mídia  digital  de  fl.  284)  ratificou  o  depoimento

prestado  anteriormente.  Ainda,  reafirmou  o  auto  de  reconhecimento  (fls.

104/107), onde consta Orlean e Natanael como os indivíduos que dias antes ao

assalto visitaram a imobiliária.

A dona da imobiliária, Josenice Francisca de Souza, na fase de

inquérito, única vez que foi ouvida, relatou:

“que  é  proprietária  do  escritório  de  imobiliária  a
dezesseis  anos;  que  pode  informar  que  nunca  foi
roubada;  que  já  aconteceu  de  ser  furtada  mediante
arrombamento;  que não se recorda a data,  pois  faz
muito  tempo;  que  chegou  a  registrar  ocorrência
policial; que tomou conhecimento de que assaltantes
tinham comparecido no seu estabelecimento comercial
e realizado um roubo através de sua irmã, que sofreu
a  ação  e  estava  no  local;  que  foi  roubado  três
notebooks, celulares e cerca de R$2.000,00 (dois mil
reais); que soube que no momento do assalto tinha um
policial  que sofreu a ação; que tomou conhecimento
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de que levaram sua arma de fogo; que soube que dois
indivíduos praticaram o crime; que soube também que
um carro preto permaneceu parado no momento do
crime  nas  imediações  da  imobiliária;  que  seria  um
veículo utilizado na fuga pelos assaltantes, porém as
pessoas que repassaram a informação se negam a
falar  na  polícia;  que  pode  dizer  que  não  houve
violência,  mas  grave  ameaça;  que  pode  relatar  que
dias antes do crime, Orlean, compareceu na imobiliária
e apresentou um amigo que queria alugar um imóvel;
que tratava-se de 'Sombra' e, na ocasião, este disse
que trabalhava na Universidade Federal da Paraíba;
que  além de  'Sombra'  havia  um rapaz  moreno  que
disse que consertava ar condicionado; que 'Sombra' e
o rapaz moreno não foram vistos no dia do assalto”. (fl.
112/113).

Ainda  em  fase  inquisitorial,  Josenice  Francisca  de  Souza,

reconheceu  Orlean  e  Natanael  como  sendo  as  pessoas  que  visitaram  a

imobiliária dias antes do assalto (auto de reconhecimento de fls. 114/117).

O acusado  José Severino Sousa dos Santos,  vulgo “Caio”,

que foi  absolvido quando da sentença (fls. 442/469), em nada esclareceu a

cerca dos fatos  em questão,  restringindo-se a afirmar que apenas conhece

José Junio de vista e que não emprestou arma alguma para o mesmo (fls.

109/110).

Por sua vez, o conduzido José Everton de Araújo, disse diante

da autoridade policial:

“que  foi  informado  que  foi  preso  em  razão  de  um
celular roubado; que comprou o celular de um sujeito
conhecido  como  Junio;  que  Junio  teria  recebido  o
celular de 'Batata'; que Junio reside no Alto do Mateus;
que não sabe dizer se Junio tinha conhecimento de
que  o  celular  era  roubado;  que  não  sabe  dizer  se
'Batata'  tinha  conhecimento  de  que  o  celular  era
roubado; que não conhece o indivíduo indicado como
autor do fato chamado de Junio; que não conhece o
adolescente  chamado  de  Jerderson;  que  somente
ouviu falar do sujeito conhecido como 'Irmão'; que no
xadrez ouviu 'Irmão' confessar que dirigiu o carro no
assalto dos celulares; que não sabe informar o que foi
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roubado no assalto; que só soube dos celulares; que
afirma que 'Batata' e 'Irmão' lhe deram uma surra no
xadrez; que 'Irmão' lhe desferiu um murro na barriga e
um  chute  e  'Batata'  um  tapa  na  sua  cara;  que  lhe
bateram e o acusaram de ter  entregado as pessoas
envolvidas no crime; que sabe dizer que Junio é um
deficiente físico;  que não deseja processar 'Irmão'  e
'Batata'  pela  violência  sofrida;  que  revendeu  os
celulares para conhecidos no Bairro Alto do Matheus;
que comprou o celular por R$200,00 (duzentos reais)
e  o  revendeu  por  R$  250,00  (duzentos  e  cinquenta
reais);  que  está  arrependido;  que  achou  o  valor  do
celular  barato,  abaixo do preço normal,  mas mesmo
assim  quis  a  venda;  que  não  perguntou  sobre  a
legalidade do aparelho de telefone celular;[...].” (fls. 10)

Mister ressaltar que o supramencionado acusado não foi ouvido

judicialmente.

Em sua defesa,  a  testemunha  Rodrigo de Melo Nascimento,

veio  em Juízo  (mídia  digital  de  fl.  293)  tão  somente  para  constatar  a  boa

conduta social do réu.

O segundo conduzido, Natanael Vieira Nunes, conhecido como

“Sombra”,  descreveu  o  ocorrido  no  seguinte  modo,  quando  da  esfera

extrajudicial:

“Que foi preso nesta data depois de uma perseguição
policial;  que  quem  estava  na  direção  do  carro  era
Orlean,  também  conhecido  por  'Irmão';  que  Orlean
estava lhe vendendo uma arma de fogo, uma pistola
calibre .40; que estava cobrando R$4.500,00 (quatro
mil e quinhentos reais); que nega que tenha testado a
arma de fogo; que nega que tenha disparado contra a
polícia; que afirma que estava no banco de trás e toda
ação  foi  resolvida  por  'Irmão';  que  sabe  dizer  que
'Irmão'  revende  “cinquentinhas”  roubadas  chamado
pelo conduzido de 'Fênix'; que “Irmão” informou que a
arma seria roubada da Polícia científica e depois disse
que  seria  da  Polícia  Civil;  que  desistiu  de  comprar,
pois percebeu que tratava-se de arma de polícia e não
gosta de se envolver;  que não conhece José Junio,
preso nesta ação policial; que conhece o adolescente
Jerderson de vista; que não sabe dizer se o mesmo é
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envolvido  com  o  crime;  que  não  soube  do  crime
cometido contra uma imobiliária; que conhece Ericson
de vista;  que conhece Cristiano e sabe dizer  que o
mesmo  é  borracheiro,  trabalhador  e  não  está
envolvido com coisas erradas; que não conhece José
Everton; que já foi processado por tráfico e porte de
arma de fogo;  que já  foi  condenado  pelo  tráfico  de
drogas; que sabe dizer que “Irmão” é envolvido com
crimes, prática assaltos e roubos; que sabe dizer que
“Irmão”  trabalha  com  granito,  mas  também  comete
crimes contro patrimônio.; que nunca praticou assalto
em companhia deste grupo; que está arrependido do
que fez”. (fl. 16)

Em Juízo (mídia digital de fl. 294) não confirmou o depoimento

prestado na delegacia, relatando, apenas, que seu único envolvimento foi estar

em posse da pistola do policial, ofertada pelo menor J. S. P. da S. pelo preço

de R$ 3.000,00 (três mil reais). No entanto, alega que não a comprou por não

ter o dinheiro, mas guardou-a a pedido do menor. 

Por  fim,  afirmou  que  não  esteve  na  imobiliária  dias  antes  do

assalto e que no dia da prisão estava em um veículo (Astra) de propriedade de

Orlean, com Ericson, seu conhecido, Cristiano e o próprio Orlean.

A testemunha arrolada por  sua Defesa,  Maria José de Pádua

Ferreira, veio em Juízo (mídia digital de fl. 293) tão somente para constatar a

boa conduta social do réu, não ajudando no deslinde do presente feito.

O terceiro conduzido, Ericson José dos Santos Eduardo, vulgo

“Batata”, relatou perante a autoridade policial:

“Que na noite do dia 08 de abril de 2015 solicitou uma
carona para Orlean, seu conhecido, para buscar sua
mulher na casa da sua sogra; que na oportunidade em
que Orlean chegou para levá-lo, um sujeito chamado
de  'Sombra'  solicitou  uma  carona;  que  no  carro  de
Orlean tinha um outro homem que o conduzido não
conhece;  que  ouviu  Orlean  dizendo  que  o  'Negão'
tinha pego uma pistola no assalto e que ofereceu-a por
R$ 6.000,00 (seis mil reais) para 'Sombra'; que não viu
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a  arma,  só  escutou  a  conversa;  que  'Sombra'
perguntou se era da Polícia; que Orlean disse não era
da polícia;  que quando estavam se aproximando da
casa de 'Sombra' o mesmo identificou viaturas policiais
e não quis parar; que solicitou que saíssem do local e
foram perseguidos; que escutou os disparos de arma
de fogo,  porém não viu quem atirava;  que 'Sombra'
deu um golpe na pistola, porém não viu se o mesmo
atirou; que sabe dizer que o 'Negão' referenciado é o
adolescente  Jerderson;  que  não  tinha  conhecimento
deste assalto; que conhece o 'Negão' referenciado por
Orlean  do  bairro;  que  não  conhece  José  Junio  que
teria  participado  do  assalto  em  companhia  do
adolescente; que em determinado momento em que a
polícia  estava  perseguindo-os,  'Sombra'  entregou  a
pistola  para o conduzido que atirou-a fora do carro;
que  pode  afirmar  que  recebeu  um  celular  de  um
cadeirante  conhecido  como  Junio;  que  repassou  o
celular para José Everton; que desconhecia o fato de
que o celular era roubado; que comprou o celular por
R$  120,00  (cento  e  vinte  reais);  que  revendeu  o
aparelho  por  R$  200,00  (duzentos  reais);  que  sabe
dizer que Everton e o cadeirante estavam revendendo
celulares e três notebook; que não viu quem comprou
os  equipamentos;  que  esta  arrependido  de  ter
comprado o celular; que não sabe dizer se Orlean é
criminoso, pois o conhece superficialmente; que nega
ter agredido alguém na carceragem desta delegacia”
(fl. 20/21)

Em Juízo (mídia digital de fl. 294), não ratificou a versão outrora

apresentada  e  afirmou  que  sua  participação  foi  ter  comprado  um aparelho

celular de José Everton, no valor de R$ 100,00 (cem reais), não sabendo a

procedência deste. Por último, alegou que apenas conhece Natanael e Orlean,

sendo este quem dirigia o Astra no momento da prisão.

A testemunha  arrolada  em  defesa,  Luiz  Augusto  Gomes  da

Silva, veio em Juízo (mídia digital de fl. 293) tão somente para constatar a boa

conduta social do réu.

O  acusado  José  Junio  da  Silva  Pereira,  disse  em  sede

inquisitorial:

Gabinete do Des. João Benedito da Silva



Apelação Criminal n. 0003977-92.2015.815.2002

“que  estava  em  sua  casa,  no  endereço  informado,
quando  foi  chamado  para  cometer  um  assalto;  que
não foi informado inicialmente qual seria o assalto; que
estava precisando de dinheiro e resolveu cometer  o
crime; que ficou acordado que receberia R$1.000,00
(mil  reais)  para  cometer  o  crime;  que  recebeu  um
telefonema  antes  de  que  o  sujeito  contratante
passasse em sua casa para se deslocar ao local do
crime;  que  o  motorista  do  carro  perguntou  se  o
adolescente se garantia;  que o conduzido disse que
quem  resolvia  era  o  próprio  adolescente;  que  o
adolescente  entrou  no  carro;  que  só  três  pessoas
estavam dentro do veículo; que os três se deslocaram
diretamente para o local do crime; que o motorista do
carro indicou que era na imobiliária; que o motorista do
carro  permaneceu  parado  no  local  enquanto  o
conduzido e o adolescente entraram no local;  que o
adolescente  entrou  no  local  e  seguidamente  foi  o
conduzido;  que  perguntou  pela  'dona  do  local'  e
anunciou o assalto; que estava portando uma arma de
fogo,  um  revólver  calibre  .38;  que  inicialmente  não
apontou  a  arma  para  ninguém,  só  mostrou  para
intimidar; que o adolescente revistou o único homem
que estava no local e pegou uma pistola que estava na
cintura  do  homem;  que  juntos  o  adolescente  e  o
conduzido recolheram bolsas, notebooks, celulares e
dinheiro,  depois  foram  embora;  que  pegaram  três
celulares; que pegaram uma bolsa; que pegaram três
notebooks; que não houve nenhuma agressão física;
que antes de sair trancaram a porta do local, deixando
todos presos; que saíram e foram diretamente para o
carro;  que  o  carro  permaneceu  ligado;  que  se
evadiram e deixou o conduzido no mesmo local  em
que  foi  capturado;  que  inicialmente  informou  que  o
sujeito  conduzido,  chamado  de  'Irmão',  seria  o
condutor do carro, porém nesta oportunidade informa
desconhecer o condutor do veículo; que também não
sabe  informar  qual  carro  foi  usado  no  assalto;  que
recebeu  o  dinheiro  acordado  pelo  assalto  e  gastou
todo  com  sua  família;  que  já  foi  processado  por
tentativa  de  homicídio  e  foi  condenado,  porém  não
sabe  informar  qual  a  pena;  que  indagado  sobre
conhecer a pessoa de 'Irmão', declara que não deseja
falar  sobre  a  pessoa  de  'Irmão';  que  afirma  não  o
conhecer,  só  de  vista;  que  declara  que  o  mesmo
nunca  o  chamou  para  assaltar;  que  não  está
arrependido  do  que  fez;  que  faria  novamente  se
pudesse; que pode informar que o adolescente que o
acompanhou no assalto pediu para o conduzido matar
o homem que estava armado;  que não matou,  pois
acreditou  que  não  era  necessário,  não  precisava”
(fls.26/27).
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Em sede judicial (mídia digital de fl. 294), confirmou a autoria do

crime,  alegando que,  na  companhia  do menor  e  munido de arma de fogo,

adentrou na imobiliária e anunciou o assalto. Por fim, alega que não foi Orlean

que  o  convidou  para  praticar  o  roubo,  mas  sim  um  indivíduo  de  nome

Carlinhos, sendo este o motorista de um GOL PRETO, utilizado no dia do fato.

O  réu Orlean  de  Souza  Rodrigues,  “Irmão”,  perante  a

autoridade policial, negou a autoria:

“que já  foi  preso e processado;  que já  respondeu a
uma  receptação  e  tráfico  de  drogas;  que  já  está
condenado  pelo  tráfico  de  drogas;  que  conhece
'Sombra'  a  certa  de  quinze  dias;  que  o  conheceu
através de amigos em comum; que Ericson conheceu
através de seu irmão que é vendedor de roupas; que
conhece Ericson a cerca de um ano; que já Cristiano
conhece a cerca de seis meses;  que desconhecia o
assalto  ocorrido  no  Bairro  de  Jaguaribe.  Que  não
conhece  e  nunca  viu  o  adolescente  Jerderson;  que
nunca viu José Junio; que não conhece Everton; que
na data de 08 de abril de 2015 Ericson solicitou uma
carona  para  o  conduzido  e  no  meio  do  caminho
encontrou-se  com  “Sombra”;  que  nunca  o  mesmo
tinha  adentrado  em  seu  veículo;  que  “Sombra”
solicitou uma carona; que apenas numa oportunidade
esteve na imobiliária; que sofreu ação de assalto em
companhia  de  “Sombra”,  para  este  alugar  um
apartamento;  que  sabe  dizer  que  “Sombra”  não
conseguiu os papéis necessários para alugar o imóvel;
que quando estavam chegando na sua casa o mesmo
decidiu não ficar em sua casa; que resolveram retornar
para buscar a esposa de Ericsson, quando percebeu
que estava sendo perseguido por um Golf preto; que
iniciou  fuga  e  seguidamente  percebeu  que  estava
também sendo perseguido por uma viatura da Polícia
Militar;  que  nessa  oportunidade  resolveu  parar;  que
declara que não viu quem estava com a arma dentro
do carro; que nega que tenha negociado a arma para
o  adolescente  “Negão”;  que  nega  que  tenha  tido
disparo  de arma de fogo de dentro do veículo;  que
nega a informação que estava conduzindo o veículo
no dia do assalto; que desconhece a informação de
que  Ericson  tenha  vendido  um  celular  roubado  da
imobiliária; que nega que tinha conhecimento de que a
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arma pertencia a um policial; que declara que sendo
os  seus  acusadores  “pessoas  como  são”  estão
imputando os fatos para sua pessoa; que procede a
informação de que espancou Everton em companhia
de  “Batata”;  que  por  fim  nega  novamente  qualquer
participação no crime” (fl. 31)

Sob o crivo do contraditório (mídia digital de fl. 294), manteve a

negativa quanto às imputações feitas contra si, afirmando, tão somente, que

quem estava em posse da arma do policial  era Natanel,  jogando-a fora no

momento da perseguição. Acrescentou que nunca foi na imobiliária assaltada e

que apenas conhece Ericson,  vulgo Batata,  e  a Natanael  apenas deu uma

carona.

Por  fim,  afirmou que os policiais  alegam que ele  é o autor  do

roubo por, no dia da perseguição, ter fugado, haja vista o medo na ocasião.

A testemunha arrolada em sua defesa, Paloma Jardiele Bezerra

da Silva, veio em Juízo (mídia digital de fl. 293) tão somente para constatar a

boa conduta social do réu.

O menor infrator J. P. da S.,  quando ouvido na delegacia (fl. 36)

afirmou  que  participou  do  assalto  à  imobiliária  em  companhia  de  Junio.

Declarou que receberia pela prática do delito a quantia de R$ 1.000,00 (um mil

reais) e que o motorista do carro no dia do assalto tinha o tipo físico do “Irmão”,

embora não possa afirmar que se tratava deste. Por fim, alegou que instigou

Junio,  seu comparsa,  a atirar  no policial  e que roubou da imobiliária vários

objetos, tais como celulares, notebooks, dinheiro e a pistola do policial.

Diante  do  exposto,  mister  ressaltar  que  nos  crimes  contra  o

patrimônio,  a  palavra  dos  ofendidos  reveste-se  de  grande  valia  na

reconstituição dos fatos, ainda mais quando não há nos autos qualquer indício

a  justificar,  por  parte  deles,  uma  falsa  inculpação  por  delito  de  tamanha

gravidade.
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Em contrapartida, não veio a defesa a apontar qualquer inimizade

entre acusados e vítimas a ponto de inquinar de dúvidas suas declarações.

Logo,  as  provas  coligidas,  ao  contrário  do  que  afirmam  os

recorrentes, conduzem à certeza necessária para a condenação não havendo

nenhuma dúvida de que os recorrentes participaram ativamente do roubo em

comento.

Seguindo o mesmo entendimento ora adotado:

"A  palavra  da  vítima,  nos  crimes  às  ocultas,  em
especial, tem relevância na formação da convicção do
Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com
o  agente  criminoso"  (HC  143.681/SP,  Rel.  Ministro
Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 2.8.2010).
Agravo  regimental  desprovido.   (STJ  -  AgRg  no
AREsp: 482281 BA 2014/0048036-7, Relator: Ministra
MARILZA  MAYNARD  (DESEMBARGADORA
CONVOCADA  DO  TJ/SE),  Data  de  Julgamento:
06/05/2014,  T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 16/05/2014)

TENTATIVA  DE  ROUBO.  PROVAS.  PALAVRA  DA
VÍTIMA.  CONDENAÇÃO  E  DOSIMETRIA.
MANUTENÇÃO.  I  � Restando  comprovadas,  pelas
provas  colhidas  na  fase  policial  e  judicial,  a
materialidade e a autoria do crime de roubo na forma
tentada, a condenação é medida que se impõe. II � Em
crimes  contra  o  patrimônio,  a  palavra  da  vítima,
quando  firme e  coerente,  reveste-se  de  relevante  e
precioso  valor  probatório,  mormente  quando
corroborada  por  outros  elementos  probatórios.  III  �
Recurso  conhecido  e  desprovido.  (TJ-DF  -  APR:
20140510089453,  Relator:  NILSONI  DE  FREITAS,
Data de Julgamento: 25/06/2015,  3ª Turma Criminal,
Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/07/2015.
Pág.: 124)

Assim, no que concerne ao crime de roubo qualificado (art. 157,

§2º, incs. I e II, do CP) não há como negar a perfeita subsunção do tipo penal

aos  fatos,  atestando-se  a  efetiva  participação  dos  réus  Orlean  de  Souza
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Rodrigues, Natanael Vieira Nunes e José Júnio da Silva Pereira.

Por sua vez, no que pertine ao crime de associação criminosa

(art. 288, parágrafo único, do CP), atesta-se, de modo seguro, a participação

dos réus Orlean de Souza Rodrigues, Natanael Vieira Nunes, José Júnio da

Silva Pereira,  Ericson José dos Santos  Eduardo e José Everton de Araújo,

além do menor J. P. da S. 

De todo o conjunto probatório encartado nos autos, constata-se

que  Orlean  de  Souza  Rodrigues,  vulgo  “Irmão” era  o  responsável  por

arregimentar os integrantes da organização criminosa, planejar e comandar. No

caso  em epígrafe,  foi  ele  o  responsável  de  ir  dias  antes,  juntamente  com

Natanael,  à  imobiliária  com  o  intuito  de  fazer  o  reconhecimento  do  local.

Ademais, ele que levou José Júnio e J. P. da S. ao local do assalto, dando fuga

após a realização do feito.

“[…] Ao serem presos, o réu JOSÉ JUNIO e o menor
JERDERSON confessaram que foram arregimentados
por ORLEAN – o mentor do bando – para executaram
o roubo à imobiliária e outros que cometeram antes,
especialmente  assaltos  para  subtração  de
motocicletas,  modelo  Shyneray  [...]”  (trecho  da
sentença condenatória, fl. 446).

“[...]  A execução  do  crime  ficou  a  cargo  de  JOSÉ
JUNIO  e do menor JERDERSON, arregimentador por
ORLEANS, o mentor do grupo, que os conduziu até o
local num veículo Astra, cor preta, deu-lhes cobertura
do lado de fora e propiciou-lhes a fuga após a prática
do  roubo  [...]”  (trecho  da  sentença  condenatória,  fl.
447).

Logo, não há como acolher a tese levantada por sua Defesa de

não participação no evento delitivo.

O  réu  Natanael  Vieira  Nunes,  “Sombra”,  por  sua  vez,  foi

escalado para, em companhia de Orlean, fazer o reconhecimento do local, dias
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antes do assalto. Testemunhas que trabalhavam à época dos fatos na referida

imobiliária (Severina Francisco de Souza, Sylvio Carlos Lyanza Farias Júnior e

Josenice Francisco de Souza), em seus depoimentos, narram a presença de

ambos, bem como os reconhecem nos autos de fls. 93/100, 104/107 e 114/117.

Mister  ressaltar  que no,  momento  da prisão em flagrante,  fora

encontrada a pistola .40 do policial Grisi, roubada na imobiliária. Esta, segundo

o acusado, estaria sob sua posse.

Portanto, em que pese a alegação defensiva, há nos autos provas

suficientes  para  a  manutenção  de  sua  condenação  nos  crimes

supramencionados.

No tocante a  Ericson José dos Santos Eduardo,  conhecido

por  “Batata”  e  José  Everton  de  Araújo,  estes tinham  a  função  de

receptadores do grupo, cabendo-lhes a atividade de aquisição dos produtos do

roubo. No presente feito, Ericson José adquiriu o celular roubado do policial

Grisi, repassando-o para José Everton que, sabendo ser produto de roubo, o

recebeu e vendeu a terceiro de boa fé.

Por fim, o réu José Júnio da Silva Pereira e o menor J. P. da S.,

tinham  a  função  de  executar  os  delitos,  como  demonstra-se  por  meio  da

confissão extrajudicial de ambos (fls. 26/27 e 36), bem como pela confissão

judicial de José Júnio (mídia digital de fl. 294).

Pesa,  nesse instante,  contra os Apelantes,  as declarações dos

agentes  policiais,  das  testemunhas  e  vítimas,  corroboradas,  em  perfeita

harmonia, com as confissões extrajudiciais do réu José Júnio e do menor J.

P. da S.

Ressalta-se que José Júnio manteve sua confissão em juízo e,

embora tenha modificado algumas alegações anteriormente ofertadas,  estas
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representam versão isolada nos autos. 

Nessa  esteira,  a  vergastada  decisão  desmerece  as  críticas

desfechadas devendo ser mantida a condenação em relação ao crime de roubo

e  associação  criminosa quanto  aos  réus  Orlean  de  Souza  Rodrigues,

Natanael Vieira Nunes e José Júnio da Silva Pereira.  Entretanto, no que

concerne ao réu Ericson José dos Santos Eduardo, mantêm-se in totum no

tocante à associação criminosa e ao crime de receptação (art. 180, do CP).

Em relação ao  crime de corrupção de menor (art.  244-B do

ECA) atribuído aos réus Orlean de Souza Rodrigues, Natanael Vieira Nunes e

José Júnio da Silva Pereira, é imperioso destacar que, na separação minuciosa

das atividades da associação criminosa, Orlean é o mentor de toda a atividade,

sendo  ele,  portanto,  quem convoca  as  pessoas  que  participarão  do  delito,

configurando o crime de corrupção de menores.

No presente feito, em companhia de José Júnio e do menor, o

mentor do grupo (Orlean), foi à imobiliária com a função de conduzir o veículo

e,  posteriormente,  ofertar  fuga,  caracterizando-se,  assim,  a  ocorrência  da

corrupção do menor J. P. da S..

Já no tocante ao réu José Júnio, este, por duas vezes, confirma

que foi,  em companhia do menor,  à imobiliária  e  efetuou o assalto,  versão

confirmada por este extrajudicialmente. 

Ademais, as vítimas os reconheceram como sendo os autores do

delito, comprovando-se sem dúvidas a parceria na empreitada criminosa.

Por sua vez,  Natanael Vieira Nunes,  além de estar incluso na

associação criminosa que incluía o menor infrator, este, em seu depoimento

judicial (mídia digital de fls. 294) alegou que recebeu das mãos de J. S. P. da S.

a  arma  que  fora  roubada  do  policial  Grisi  no  dia  da  ação  criminosa  na
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imobiliária. 

Desta feita, não há como acolher o pleito de absolvição no tocante

ao crime de corrupção de menor, por tratar-se este de um crime formal, onde o

perigo é presumido, sendo prescindível a prova da efetiva corrupção.

DOSIMETRIA DA PENA

1) Ericson José dos Santos Eduardo: 

Mantida a condenação, passo à análise da dosimetria. Para tanto,

inicialmente, há de ser transcrito o trecho da sentença ora combatido:

Quanto à receptação do celular:

Culpabilidade: manifesta e reprovável a conduta, pois
tinha  plena  consciência  de  que  estava  adquirindo
produto  de  roubo;  Antecedentes:  é  tecnicamente
primário, mas responde a outros processos;  Conduta
social:  censurável,  não  há  registro  de  que  tenha
ocupação  lícita  e  possui  envolvimento  noutros  fatos
delituosos; Personalidade: voltada para delinquência;
Motivos do crime: lucro fácil, injustificáveis, portanto;
Circunstâncias:  favoráveis  ao  agente,  recebeu  o
objeto  de  um  dos  comparsas  do  bando;
Consequências do crime:  graves, contribuiu para o
aumento dos crimes contra o patrimônio, o assalto à
vítima,  embora  esta  tenha  recuperado  o  objeto;
Comportamento da vítima:  em nada concorreu para
a ação. 
Por tais razões, fixo a pena base em 02 (dois) anos de
reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de
1/30 salário0mínimo vigente à época da infração, em
regime aberto, no presídio de segurança média.

Quanto ao crime de associação criminosa:

Culpabilidade: manifesta e reprovável a conduta, pois
tinha plena consciência da ilicitude do ato, mas mesmo
assim associou-se, de forma estável e permanente, a
outros agentes, a fim de cometer uma indeterminada
série  de  crimes,  tendo  a  função  de  receptador;
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Antecedentes:  é  tecnicamente  primário,  mas
responde  a  outros  processos;  Conduta  social:
censurável,  não  há registro  de  que tenha  ocupação
lícita e possui envolvimento noutros fatos delituosos;
Personalidade:  voltada  para  delinquência;  Motivos
do  crime:  lucro  fácil,  injustificáveis,  portanto;
Circunstâncias:  favoráveis  ao  agente,  pois  afia
armado  e  em concurso;  Consequências  do crime:
graves,  causava  intranquilidade  no  meio  social,
fazendo  sobressalto  e  insegurança  à  coletividade;
Comportamento da vítima:  em nada concorreu para
a ação.
Por tais razões, fixo a pena base em 01 (um) ano e 02
(dois)  meses  de  reclusão,  em  regime  aberto,  que
aumento até metade,  perfazendo 01 (um) ano e  09
(nove) meses de reclusão, em regime aberto.
Existindo  concurso  material  entre  a  receptação  e
associação  criminosa,  somo  as  penas,  totalizando,
definitiva, em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de
reclusão,  regime  semiaberto,  no  presídio  de
segurança média, mais o pagamento de 20 (vinte)
dias-multa, no  valor  unitário  de  1/30  do  salário-
mínimo  vigente  à  época  da  infração,  devidamente
atualizado.

Da  análise  da  primeira  fase  da  dosimetria,  vê-se  que  o

magistrado, ao dosar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,

não  se  ateve  à  necessidade  de  fundamentá-las  com  fulcro  na  gravidade

concreta dos fatos. Explica-se:

Inicialmente, deve ser ressaltado que o “dolo”, em conformidade

com a teoria finalista da ação (Hans Welzel), é elemento subjetivo implícito do

tipo,  consistente  na vontade consciente  dirigida  à  finalidade de realizar  (ou

aceitar  que  se  realize)  a  conduta  prevista  no  tipo  penal  incriminador,  não

podendo,  assim,  ser  inserida  na  análise  da  culpabilidade  que  tem  por

elementos: a imputabilidade, a potencial consciência sobre a ilicitude do fato e

a exigibilidade da conduta diversa.

Ademais,  não  há  que  se  confundir  a  culpabilidade  que  recai

sobre a conduta típica e ilícita do agente com a culpabilidade a que se refere o

caput  do artigo 59 do Código Penal,  haja vista  que esta última refere-se a
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gradação dessa culpabilidade, ou seja, o grau de reprovabilidade da conduta

dentro do contexto em que foi cometido o delito.

Neste diapasão,  a  simples consciência da ilicitude do fato não

constitui elemento idôneo para valorar negativamente a culpabilidade, em nada

influindo na fixação da pena-base.

Quanto  aos  antecedentes,  é  pacífico  o  entendimento

jurisprudencial de ser vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais

em curso para agravar a pena-base (súmula 444 do STJ).

No  que  concerne  à  fundamentação  da  conduta  social e

personalidade do agente, ao contrário do disposto, não há nos autos provas

suficientes para que sejam negativadas, não devendo, portanto, influir na pena-

base.

Os  critérios  dos  motivos,  circunstâncias,  consequências  do

crime são típicos do tipo penal e, portanto, hão de ser desconsiderados. 

Outrossim, o  comportamento da vítima, segundo interpretação

jurisprudencial recente:

Conforme precedentes desta Corte, "o comportamento
da  vítima  é  uma  circunstância  neutra  ou  favorável
quando da fixação da primeira fase da dosimetria da
condenação"  (HC  245.665/AL,  Rel.  Ministro  Moura
Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 17/12/2013; REsp
897.734/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
julgado em 03/02/2015; HC 217.819/BA, Rel. Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado
em 21/11/2013). 

A par  de  todo o exposto,  das 08 (oito)  circunstâncias  judiciais

nenhuma deve ser valoradas negativamente.
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Então, passo à nova dosimetria, quanto a ambos os crimes:

Com relação ao crime de receptação (art. 180, do CP):

1ª  Fase:  considerando  a  nova  avaliação  das  circunstâncias

judiciais, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão, seu mínimo legal, a

qual torno definitiva ante a ausência de causas modificadoras da pena.

No tocante ao crime de associação criminosa (art. 288, do CP):

1ª  Fase:  considerando  a  nova  avaliação  das  circunstâncias

judiciais, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão, seu mínimo legal.

2ª Fase: não há circunstâncias agravantes e atenuantes há serem

consideradas.

3ª  Fase:  aumento  a  pena-base  em  metade,  por  tratar-se  de

associação armada e que houve a participação de adolescente, nos termos do

parágrafo único do artigo 288, do Código Penal. Razão pela qual, fixo e torno

definitiva a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. 

Em razão do concurso material, somo as penas, totalizando, em

definitivo  em  02  (dois)  anos e  06 (seis)  meses de  reclusão,  em regime

aberto.

Nos termos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa

de  liberdade,  por  duas  restritivas  de  direito,  quais  sejam:  a)  prestação  de

serviço à comunidade em local a ser designado pela VEPA; e b) prestação

pecuniária, consistente no pagamento de 01 (um) salário mínimo em favor de

uma instituição de caridade indicada pela VEPA.

2) Orlean de Souza Rodrigues:
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Mantida a condenação, passo à análise da dosimetria. Para tanto,

inicialmente, há de ser transcrito o trecho da sentença ora combatido:

Quanto ao roubo qualificado na imobiliária:

Culpabilidade: manifesta e reprovável a conduta, pois
tinha plena consciência da ilicitude, mas mesmo assim
planejou  o  roubo,  fez  o  levantamento  do  local,
repassou para os comparsas o executarem mediante
ameaça exercida com emprego de arma, subtraindo
dinheiro e vários objetos, além de dar-lhes cobertura;
Antecedentes:  serão  analisados  noutra  fase;
Conduta social: censurável, registrando envolvimento
noutros fatos delituosos; Personalidade: voltada para
delinquência,  agia como líder do grupo;  Motivos do
crime:  lucro  fácil,  injustificáveis,  portanto;
Circunstâncias:  favoráveis  ao  agente,  observou  o
local,  repassou  as  informações  para  os  comparsas
executarem o roubo e ficou do lado de fora, no veículo
Astra,  dando-lhes  cobertura;  Consequências  do
crime:  graves,  pois  além  do  pânico  causado  nas
pessoas,  a  vítima  não  recuperou  os  objetos,
amargando  prejuízos  de  ordem  material;
Comportamento da vítima:  em nada concorreu para
a ação.
Por tais  razões,  fixo a pena-base 06 (seis)  anos de
reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de
1/30  di  salário-mínimo vigente  à  época  da  infração,
agravada  em  06  (seis)  meses  pela  reincidência,
aumentada em 1/3 por força do emprego de arma e
concurso  de  agentes,  totalizando,  em  definitiva,  08
(oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime
fechado, no presídio PB-1, mais o pagamento de 26
(vinte e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do
salário-mínimo vigente à época da infração.

Quanto ao roubo qualificado do policial Grisi:

Culpabilidade: manifesta e reprovável a conduta, pois
tinha plena consciência da ilicitude, mas mesmo assim
planejou  o  roubo,  fez  o  levantamento  do  local,
repassou para os comparsas o executarem mediante
ameaça exercida com emprego de arma, subtraindo a
pistola  da  vítima;  Antecedentes:  serão  analisados
noutra fase;  Conduta social:  censurável, registrando
envolvimento noutros fatos delituosos; Personalidade:
voltada para delinquência, agia como líder do grupo;
Motivos do crime: lucro fácil, injustificáveis, portanto;
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Circunstâncias:  favoráveis  ao  agente,  observou  o
local,  repassou  as  informações  para  os  comparsas
executarem o roubo e ficou do lado de fora, no veículo
Astra,  dando-lhes  cobertura;  Consequências  do
crime: graves, pois além do pânico causado à vítima,
que  teve  uma  arma  de  fogo  colocada  sobre  sua
cabeça, com ameaça de execução, ainda levaram sua
pistola,  instrumento utilizado no trabalho,  deixando-a
vulnerável;  Comportamento  da  vítima:  em  nada
concorreu para a ação.
Por tais razões, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de
reclusão e 20 (vinte) dias-multa multa, no valor unitário
de 1/30 do salário-mínimo vigente à época da infração,
agravada  em  06  (seis)  meses  pela  reincidência,
aumentada em 1/3 por força do emprego de arma e
concurso  de  agentes,  totalizando,  em  definitiva,  08
(oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime
fechado, no presídio PB-1, mais o pagamento de 26
(vinte e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do
salário-mínimo vigente à época da infração.

Quanto ao crime de corrupção de menores:

Culpabilidade: manifesta e reprovável a conduta, pois
tinha  plena  consciência  de  que  J.  S.  P.  da  S.  era
menor de dezoito anos, mas mesmo assim associou-
se a ele fornecendo-lhe informações para praticar um
roubo qualificado pelo emprego de arma e concurso
de agentes e dando-lhe a devida cobertura, expondo-o
a uma situação  real  de  perigo;  Antecedentes:  será
analisada  em  segunda  fase;  Conduta  social:
censurável,  registrando  envolvimento  noutros  fatos
delituosos; Personalidade: voltada para delinquência,
agia  como  líder  do  grupo;  Motivos  do  crime:  a
realização  do  roubo  na  companhia  de  um  parceiro,
ainda  que  menor;  Circunstâncias  do  crime:
desfavoráveis,  uma vez que a  ação foi  de  natureza
grave  e  poderia  resultar  num  mal  maior;
Consequências  do  crime:  graves,  tendo
praticamente iniciado o menor no submundo do crime;
Comportamento da vítima: concorreu de certa forma
para a ação.
Por tais razões, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 06
(seis)  meses  de  reclusão,  agravada  em  03  (três)
meses, pela reincidência, totalizando 01 (um) ano e 09
(nove)  meses  de  reclusão,  em  regime  aberto,  que
torno em concreta.
[…]  em concurso formal  […]  sobre  a  pena de mais
grave, que é a do roubo, […], faço incidir o aumento de
1/6,  totalizando,  em  definitiva,  10  (dez)  anos  e  01
(um) mês de reclusão, em regime fechado, mais 30
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(trinta) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo
vigente à época da infração.

Quanto ao crime de bando ou quadrilha:

Culpabilidade: manifesta e reprovável a conduta, pois
tinha plena consciência da ilicitude do ato, mas mesmo
assim associou-se, de forma estável e permanente, a
outros agentes, a fim de cometer uma indeterminada
série  de  crimes,  tendo  como  função  de  executor,
atuando como mentor do grupo;  Antecedentes:  será
analisada  em  segunda  fase;  Conduta  social:
censurável,  registrando  envolvimento  noutros  fatos
delituosos; Personalidade: voltada para delinquência,
agia  como líder  do grupo;  Motivos do crime:  lucro
fácil,  injustificáveis,  portanto;  Circunstâncias:
favoráveis  ao  agente,  pois  agia  armado  e  em
concurso; Consequências do crime: graves, causava
intranquilidade no meio social, trazendo sobressalto e
insegurança  à  coletividade;  Comportamento  da
vítima: em nada concorreu para a ação.
Por tais razões, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 02
(dois)  meses de  reclusão,  agravada  em 04 (quatro)
meses,  pela  reincidência,  em  regime  aberto,  que
aumento até a metade, perfazendo 02 (dois) anos de
reclusão, em regime aberto.
Existindo  concurso  material,  […],  somo  as  penas,
totalizando, definitiva,  em 12 (doze) anos e 01 (um)
mês  de  reclusão,  em  regime  fechado,  mais  o
pagamento de 30 (trinta) dias-multa […].

Analisando-se  a  primeira  fase  da  dosimetria,  nota-se  que  o

magistrado a quo, ao dosar as circunstancias judiciais, nos termos do art. 59,

do Código Penal, data vênia, as fez de forma genérica, não fundamentando-as

com fulcro na concreta gravidade dos fatos. Vejamos:

No que refere-se a culpabilidade, vislumbra-se que, em nenhum

dos crimes, houve uma gradação elevada da culpabilidade, agindo o réu nos

limites da reprovabilidade da conduta inerente aos tipos penais nos quais está

inserido. Não havendo, portanto, motivos para desvalorá-la.

Os Antecedentes, como bem pontuado pelo magistrado primevo,

serão analisados na segunda fase da dosimetria, não ocorrendo, assim, em bis
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in idem. 

Por sua vez, a conduta social é favorável ao réu, uma vez que

não se pode fazer uso de inquéritos policiais ou ações penais em curso para

valorar negativamente essa circunstância,  segundo entendimento da súmula

444 do Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto,  a  personalidade  pesa em seu desfavor,  haja  vista

que  restou  comprovado  ser,  o  réu,  o  mentor  de  toda  a  ação  delituosa,

demonstrando-se,  assim,  que  possui  uma  personalidade  voltada  à  vida

criminosa.

Os  motivos  dos  crimes são  inerentes  aos  tipos  penais

praticados.

No tocante as  circunstâncias do crime,  estas pesam em seu

desfavor,  como bem pontuou o r.  magistrado de 1º  grau,  ao  afirmar  que o

agente observou o local dias antes, repassou informações para os comparsas

executarem o  roubo  e  ficou  do  lado  de  fora,  no  veículo  Astra,  dando-lhes

cobertura e posteriormente a fuga.

As  consequências do crime em nada ultrapassaram ao núcleo

do  tipo  penal  cometido  e  o  comportamento  da  vítima é  neutro,  não

sopesando negativamente para o agente.

A par de todo o exposto, das 08 (oito) circunstâncias judiciais 02

(duas) devem ser valoradas negativamente: personalidade e circunstâncias.

Assim, passo à nova dosimetria de todos os crimes:

Crime de roubo qualificado na imobiliária e contra o policial

Grisi (art. 157, §2º, incisos I e II, CP):
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1ª  Fase:  considerando  a  nova  avaliação  das  circunstâncias

judiciais,  fixo  a  pena-base  em  05  (cinco)  anos  e  05  (cinco)  meses  de

reclusão.

2ª  Fase:  diante  da  observância  da  agravante  da  reincidência,

mantenho e aplico o aumento em 06 (seis) meses, resultando em uma pena de

05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

3ª Fase: mantenho e majoro a pena em 1/3, ante o emprego de

arma de fogo e concurso de agentes, resultando em uma pena de  07 (sete)

anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias-multa, a qual torno definitiva ante a

inexistência de outras causas de aumento ou diminuição.

Quanto  ao  crime  de  corrupção  de  menores  (art.  244-B,  do

ECA):

Embora  tenha  havido  uma  fundamentação  errônea  quando  da

análise das circunstâncias judiciais, no tocante a dosimetria o magistrado agiu

de maneira proporcional à sua participação. 

Assim, em primeira fase mantenho a pena-base em 01 (um) ano

e 06 (seis) meses de reclusão. Já em segunda fase majoro a reprimenda em

03  (três)  meses,  ao  reconhecer  a  reincidência  do  agente,  torno  a  sanção

definitiva em 01 (um) ano e 09 (nove) meses, ante a ausência de causas de

aumento ou diminuição.

Concurso Formal (art. 70, CP):

Em decorrência  do  concurso  formal  entre  os  delitos  de  roubo

qualificado e corrupção de menores, sob a pena de roubo qualificado, por ser a

mais  grave,  faço  incidir  um  aumento  de  1/6  (um  sexto),  totalizando,

definitivamente, em  09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de
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reclusão, em regime fechado.

No que concerne ao crime de associação criminosa (art. 288,

do CP):

Da mesma forma que no crime de corrupção, mantenho as penas

aplicadas  pelo  Juízo  de  primeiro  grau,  por  entender  que  houve  equívoco

apenas  no  tocante  às  circunstancias  judiciais,  tendo  sido  ponderada

proporcionalmente a reprimenda.

Assim,  em primeira fase,  mantenho a pena-base em  01 (um)

ano e 02 (dois)  meses de reclusão,  em decorrência da personalidade do

agente.  Na  segunda  fase,  aumento  a  pena  em  04  (quatro)  meses,  ao

reconhecer a reincidência do réu. 

Por fim, em terceira fase, aumento a reprimenda em ½ (metade),

por trata-se de associação armada e com participação de adolescente, nos

termos do parágrafo único, art. 288, do CP. Totalizo e torno definitiva a pena em

02 (dois) anos de reclusão.

Em razão de concurso material, somo as penas, finalizando em

11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime

fechado.

3) Natanael Vieira Nunes:

Mantida a condenação, passo à análise da dosimetria. Para tanto,

inicialmente, há de ser transcrito o trecho da sentença ora combatido:

Quanto o roubo qualificado na imobiliária:

Culpabilidade: manifesta e reprovável a conduta, pois
tinha plena consciência da ilicitude do ato, mas mesmo
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assim planejou o roubo, fez o levantamento do local e
repassou para os comparsas o executarem mediante
ameaça exercida com emprego de arma, subtraindo
dinheiro  e  vários  objetos;  Antecedentes:  é
tecnicamente  primário,  mas  responde  a  outros
processos;  Conduta social:  não há registro  de que
tenha sequer ocupação lícita e já se envolveu noutros
fatos  delituosos;  Personalidade:  censurável,  com
tendência para delinquência; Motivos do crime: lucro
fácil,  injustificáveis,  portanto;  Circunstâncias:
favoráveis ao agente, observou o local e repassou as
informações para os comparsas executarem o roubo;
Consequências  do  crime:  graves,  pois  além  do
pânico causado nas pessoas, a vítima não recuperou
os objetos,  amargando prejuízos de ordem material;
Comportamento da vítima:  em nada concorreu para
a ação.
Por tais razões, fixo a pena base em 05 (cinco) anos
de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário
de 1/30 do salário-mínimo vigente à época da infração,
que à míngua de atenuantes ou agravantes, aumento
em 1/3 por força do emprego de arma e concurso de
agentes, totalizando, em definitiva,  06 (seis) anos e
08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, no
presídio  PB-1,  mais  pagamento  de  20  (vinte)  dias-
multa,  no  valor  unitário  de  1/30  do  salário-mínimo
vigente à época da infração.

Quanto ao roubo qualificado do policial Grisi:

Culpabilidade: manifesta e reprovável a conduta, pois
tinha plena consciência da ilicitude do ato, mas mesmo
assim planejou o roubo, fez o levantamento do local e
repassou para os comparsas o executarem mediante
ameaça exercida com emprego de arma, subtraindo a
pistola  da  vítima;  Antecedentes:  é  tecnicamente
primário, mas responde a outros processos;  Conduta
social: não há registro de que tenha sequer ocupação
lícita  e  já  se  envolveu  noutros  fatos  delituosos;
Personalidade:  censurável,  com  tendência  para
delinquência;  Motivos  do  crime:  lucro  fácil,
injustificáveis, portanto; Circunstâncias: favoráveis ao
agente, observou o local e repassou as informações
para  os  comparsas  executarem  o  roubo;
Consequências  do  crime:  graves,  pois  além  do
pânico causado à vítima, que teve uma arma de fogo
colocada  sobre  sua  cabeça,  com  ameaça  de
execução,  ainda  levaram  sua  pistola,  instrumento
utilizado  no  trabalho,  deixando-a  vulnerável;
Comportamento da vítima:  em nada concorreu para
a ação. 
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Por tais razões, fixo a pena base em 05 (cinco) anos
de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário
de 1/30 do salário-mínimo vigente à época da infração,
que à míngua de atenuantes ou agravantes, aumento
em 1/3 por força do emprego de arma e concurso de
agentes, totalizando, em definitiva,  06 (seis) anos e
08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, no
presídio  PB-1,  mais  pagamento  de  20  (vinte)  dias-
multa,  no  valor  unitário  de  1/30  do  salário-mínimo
vigente à época da infração.

Quanto ao crime de corrupção de menores

Culpabilidade: manifesta e reprovável a conduta, pois
tinha  plena  consciência  de  que  J.  S.  P.  da  S.  era
menor de dezoito anos, mas mesmo assim associou-
se a ele fornecendo-lhe informações para praticar um
roubo qualificado pelo emprego de arma e concurso
de agentes e dando-lhe a devida cobertura, expondo-o
a  uma  situação  real  de  perigo;  Antecedentes:  é
tecnicamente  primário,  mas  responde  a  outros
processos;  Conduta social:  não há registro  de que
tenha sequer ocupação lícita e já se envolveu noutros
fatos  delituosos;  Personalidade:  censurável,  com
tendência  para  criminalidade;  Motivos  do  crime:  a
realização  do  roubo  na  companhia  de  um  parceiro,
ainda  que  menor;  Circunstâncias:  desfavoráveis,
uma vez que a ação foi de natureza grave e poderia
resultar  num mal  maior;  Consequências  do crime:
graves,  tendo  praticamente  iniciado  o  menor  no
submundo  do  crime;  Comportamento  da  vítima:
concorreu de certa forma para a ação.
Por tais razões, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 06
(seis) meses de reclusão, em regime aberto, que torno
em concreta.
[…]  em concurso formal  […]  sobre  a  pena de mais
grave, que é a do roubo, […], faço incidir o aumento de
1/6,  totalizando,  em definitiva,  07  (sete)  anos  e  09
(nove)  meses  de  reclusão,  em  regime  fechado,
mais 23 (vinte e três) dias-multa, no valor de 1/30 do
salário-mínimo vigente à época da infração.

Quanto ao crime de associação criminosa:

Culpabilidade: manifesta e reprovável a conduta, pois
tinha plena consciência da ilicitude do ato, mas mesmo
assim associou-se, de forma estável e permanente, a
outros agentes, a fim de cometer uma indeterminada
série  de  crimes,  tendo  a  função  de  executor;
Antecedentes:  é  tecnicamente  primário,  mas
responde a outros processos; Conduta social: não há
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registro de que tenha sequer ocupação lícita e já se
envolveu  noutros  fatos  delituosos;  Personalidade:
censurável, com tendência para delinquência; Motivos
do  crime:  lucro  fácil,  injustificáveis,  portanto;
Circunstâncias:  favoráveis  ao  agente,  pois  agia
armado  e  em concurso;  Consequências  do crime:
graves,  causava  intranquilidade  no  meio  social,
trazendo  sobressalto  e  insegurança  à  coletividade;
Comportamento da vítima:  em nada concorreu para
a ação.
Por tais razões, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 02
(dois)  meses  de  reclusão,  em  regime  aberto,  que
aumento até a metade, perfazendo 01 (um) ano e 09
(nove) meses, em regime aberto.
Existindo  concurso  material,  […],  somo  as  penas,
totalizando, definitiva,  em 09 (nove) anos e 06 (seis)
meses  de  reclusão,  em  regime  fechado,  mais  o
pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa […].

Da  análise  da  primeira  fase  da  dosimetria,  vê-se  que  o

magistrado, ao dosar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,

não  se  ateve  à  necessidade  de  fundamentá-las  com  fulcro  na  gravidade

concreta dos fatos. Explica-se:

No que refere-se a culpabilidade, vislumbra-se que, em nenhum

dos crimes, houve uma gradação elevada da culpabilidade, agindo o réu nos

limites da reprovabilidade. Não havendo, portanto, motivos para desvalorá-la.

Quanto  aos  antecedentes  e  a  conduta  social, é  pacífico  o

entendimento jurisprudencial de ser vedada a utilização de inquéritos policiais e

ações penais em curso para agravar a pena-base (súmula 444 do STJ). Assim,

é o réu primário,  não pesando em seu desfavor  os antecedentes e nem a

conduta social.

Personalidade do agente, ao contrário do exposto, não há nos

autos provas suficientes para que sejam negativadas, não devendo, portanto,

influir na pena-base.

Os  motivos  dos  crimes são  inerentes  aos  tipos  penais
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praticados.

No tocante as  circunstâncias,  em relação ao crime de  roubo,

estas pesam em seu desfavor, pois, como bem pontuou o r. magistrado de 1º

grau, o agente observou o local dias antes e repassou informações para os

comparsas executarem o roubo. 

Entretanto,  em relação aos demais crimes, as  circunstâncias

se demonstram favoráveis ao réu, eis que não extrapolou a tipicidade penal. 

As  consequências  dos  crimes  em  nada  ultrapassaram  ao

núcleo do tipo penal cometido  e o comportamento da vítima é neutro, não

sopesando negativamente para o agente.

A par de todo o exposto, das 08 (oito) circunstâncias judiciais 01

(uma)  deve  ser  valoradas  negativamente,  em  relação  ao  crime  de  roubo:

circunstâncias.

Assim, passo à nova dosimetria:

Crime de roubo qualificado na imobiliária e contra o policial

Grisi (art. 157, §2º, incisos I e II, CP):

Embora  tenha  havido  uma  fundamentação  errônea  quando  da

análise das circunstâncias judiciais, no tocante a dosimetria o magistrado agiu

de maneira proporcional à sua participação. 

Assim, em primeira fase mantenho a pena-base em 05 (cinco)

anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.  Já em segunda fase à míngua

de atenuantes ou agravantes, mantenho a pena. Por fim, em  terceira fase,

aumento em 1/3  (um terço)  por  força  do emprego de arma e concurso de

agentes,  tornando-a  definitiva  em  06  (seis)  anos  e  08  (oito)  meses  de
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reclusão, em regime semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, para cada um dos

roubos. 

 

Quanto  ao  crime  de  corrupção  de  menores  (art.  244-B,  do

ECA):

1ª  Fase:  considerando  a  nova  avaliação  das  circunstâncias

judiciais, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão, mínimo legal, o que

torno definitivo, ante a ausência de outras causas modificadoras da pena.

Concurso Formal (art. 70, CP):

Em  decorrência  do  concurso  formal  entre  os  delitos  (roubo  e

corrupção de menor), sob a pena de roubo qualificado, por ser a mais grave,

faço incidir um aumento de 1/6 (um sexto), entretanto o seu total excederia a

que seria cabível pela regra do art. 69, do CP, razão pela qual efetuo a soma

das  penas,  nos  termos  do  parágrafo  único  do  art.  70,  totalizando,

definitivamente, em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime

semiaberto, mais  20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-

mínimo vigente à época da infração.

No que concerne ao crime de associação criminosa (art. 288,

do CP):

1ª  Fase:  considerando  a  nova  avaliação  das  circunstâncias

judiciais, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão, mínimo legal.

2ª Fase:  na ausência de agravantes e atenuantes, mantenho a

pena outrora estipulada.

3º Fase:  aumento a reprimenda em ½ (metade), por trata-se de

associação  armada  e  com  participação  de  adolescente,  nos  termos  do

Gabinete do Des. João Benedito da Silva



Apelação Criminal n. 0003977-92.2015.815.2002

parágrafo único, art. 288, do CP. Totalizo e torno definitiva a pena em 01 (um)

ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Em razão de concurso material, somo as penas, finalizando em

09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime

fechado.

4) José Júnio da Silva Pereira:

Mantida a condenação, passo à análise da dosimetria. Para tanto,

inicialmente, há de ser transcrito o trecho da sentença ora combatido:

Quanto ao roubo qualificado na imobiliária

Culpabilidade: manifesta e reprovável a conduta, pois
tinha plena consciência da ilicitude do ato, mas mesmo
assim associou-se aos comparsas e mediante ameaça
exercida  com  emprego  de  arma  realizou  o  roubo,
subtraindo dinheiro e vários objetos; Antecedentes: é
tecnicamente  primário,  mas  responde  a  outros
processos;  Conduta social:  não há registro  de que
tenha sequer ocupação lícita e já se envolveu noutros
fatos  delituosos;  Personalidade:  censurável,  com
tendência para delinquência; Motivos do crime: lucro
fácil,  injustificáveis,  portanto;  Circunstâncias:
favoráveis ao agente, estava armado e em concurso;
Consequências  do  crime:  graves,  pois  além  do
pânico causado nas pessoas, a vítima não recuperou
os objetos,  amargando prejuízos de ordem material;
Comportamento da vítima: em nada concorreu para
a ação.
Pois tais razões fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e
06 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa,
no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à
época da infração, que atenuo em 06 (seis) meses de
reclusão e 03 (três)  dias-multa,  pela confissão,  mas
aumento  em  1/3  por  força  do  emprego  de  arma  e
concurso  de  agentes,  totalizando,  em  definitiva,  06
(seis)  anos  e  08  (oito)  meses  de  reclusão,  em
regime fechado, no presídio PB-1, mais o pagamento
de 20 (vinte) dias-multa […].

Quanto ao roubo qualificado do policial Grisi:
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Culpabilidade: manifesta e reprovável a conduta, pois
tinha plena consciência da ilicitude do ato, mas mesmo
assim associou-se aos comparsas e mediante ameaça
exercida  com  emprego  de  arma  realizou  o  roubo,
subtraindo  a  pistola  da  vítima;  Antecedentes:  é
tecnicamente  primário,  mas  responde  a  outros
processos;  Conduta social:  não há registro  de que
tenha sequer ocupação lícita e já se envolveu noutros
fatos  delituosos;  Personalidade:  censurável,  com
tendência para delinquência; Motivos do crime: lucro
fácil,  injustificáveis,  portanto;  Circunstâncias:
favoráveis ao agente, estava armado e em concurso;
Consequências  do  crime:  graves,  pois  além  do
pânico que causou na vítima, colocando arma de fogo
na sua cabeça, com ameaça de execução, ainda levou
sua  pistola,  instrumento  utilizado  no  trabalho,
deixando-a  vulnerável;  Comportamento  da  vítima:
em nada concorreu para a ação.
Pois tais razões fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e
06 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa,
no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à
época da infração, que atenuo em 06 (seis) meses de
reclusão e 03 (três) dias-multa, mas aumento em 1/3
por força do emprego de arma e concurso de agentes,
totalizando, em definitiva,  06 (seis) anos e 08 (oito)
meses de reclusão, em regime fechado, no presídio
PB-1, mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa […]. 

Quanto ao crime de corrupção de menores:

Culpabilidade: manifesta e reprovável a conduta, pois
tinha  plena  consciência  de  que  J.  S.  P.  da  S.  era
menor de dezoito anos, mas mesmo assim associou-
se a ele e juntos praticaram um roubo qualificado pelo
emprego de arma e concurso de agentes, expondo-o a
uma  situação  real  de  perigo;  Antecedentes:  é
tecnicamente  primário,  mas  responde  a  outros
processos;  Conduta social:  não há registro  de que
tenha sequer ocupação lícita e já se envolveu noutros
fatos  delituosos;  Personalidade:  censurável,  com
tendência  para  criminalidade;  Motivos  do  crime:  a
realização  do  roubo  na  companhia  de  um  parceiro,
ainda  que  menor;  Circunstâncias: desfavoráveis,
uma vez que a ação foi de natureza grave e poderia
resultar  num mal  maior;  Consequências  do crime:
graves,  tendo  praticamente  iniciado  o  menor  no
submundo  do  crime;  Comportamento  da  vítima:
concorreu de certa forma para a ação.
Por tais razões, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 08
(oito)  meses  de  reclusão,  em  regime  aberto,  que
atenuo  em  02  (dois)  meses,  pela  confissão,
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perfazendo  01  (um)  ano  e  06  (seis)  meses  de
reclusão, em concreta.
Houve […] concurso formal […], sobre a pena do crime
mais  grave,  que  é  a  de  roubo,  […],  faço  incidir  o
aumento de 1/6,  totalizando,  em definitiva,  07 (sete)
anos  e  09  (nove)  meses  de  reclusão,  em  regime
fechado,  mais  23  (vinte  e  três)  dias-multa,  no  valor
unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época da
infração.

Quanto ao crime de associação criminosa:

Culpabilidade: manifesta e reprovável a conduta, pois
tinha plena consciência da ilicitude do ato, mas mesmo
assim associou-se, de forma estável e permanente, a
outros agentes, a fim de cometer uma indeterminada
série  de  crimes,  tendo  a  função  de  executor;
Antecedentes:  é  tecnicamente  primário,  mas
responde a outros processos; Conduta social: não há
registro de que tenha sequer ocupação lícita e já se
envolveu  noutros  fatos  delituosos;  Personalidade:
censurável, com tendência para delinquência; Motivos
do  crime:  lucro  fácil,  injustificáveis,  portanto;
Circunstâncias:  favoráveis  ao  agente,  pois  agia
armado  e  em concurso;  Consequências  do crime:
graves,  causava  intranquilidade  no  meio  social,
trazendo  sobressalto  e  insegurança  à  coletividade;
Comportamento da vítima:  em nada concorreu para
a ação.
Por tais razões, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 02
(dois)  meses  de  reclusão,  em  regime  aberto,  que
aumento até a metade, perfazendo 01 (um) ano e 09
(nove) meses de reclusão, em regime aberto.
Existindo  concurso  material,  […],  somo  as  penas,
totalizando, definitiva, em 09 (nove) anos e 06 (seis)
meses  de  reclusão,  em  regime  fechado,  mais  o
pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa […].

Analisando-se  a  primeira  fase  da  dosimetria,  nota-se  que  o

magistrado a quo, ao dosar as circunstancias judiciais, nos termos do art. 59,

do Código Penal, data vênia, as fez de forma genérica, não fundamentando-as

com fulcro na concreta gravidade dos fatos. Vejamos:

A culpabilidade a que se refere o caput do artigo 59 do Código

Penal,  trata  da  gradação  dessa  culpabilidade,  ou  seja,  o  grau  de

reprovabilidade da conduta dentro do contexto em que foi cometido o delito.
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Portanto,  a  simples  consciência  da  ilicitude  do  fato  não  constitui  elemento

idôneo  para  valorar  negativamente  a  culpabilidade,  em  nada  influindo  na

fixação da pena-base.

Quanto  aos  antecedentes  e  a  conduta  social,  é  pacífico  o

entendimento jurisprudencial de ser vedada a utilização de inquéritos policiais e

ações penais em curso para agravar a pena-base (súmula 444 do STJ).

No que concerne à fundamentação da personalidade do agente,

ao contrário do disposto, não há nos autos provas suficiente para alegar sua

delinquência ou tendência a criminalidade,  não devendo,  portanto,  influir  na

pena-base.

Os  critérios  dos  motivos,  circunstâncias,  consequências  do

crime são típicos do tipo penal e, portanto, hão de ser desconsiderados. 

Outrossim, o  comportamento da vítima, segundo interpretação

jurisprudencial recente:

Conforme precedentes desta Corte, "o comportamento
da  vítima  é  uma  circunstância  neutra  ou  favorável
quando da fixação da primeira fase da dosimetria da
condenação"  (HC  245.665/AL,  Rel.  Ministro  Moura
Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 17/12/2013; REsp
897.734/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
julgado em 03/02/2015; HC 217.819/BA, Rel. Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado
em 21/11/2013). 

A par  de  todo o exposto,  das 08 (oito)  circunstâncias  judiciais

nenhuma deve ser valoradas negativamente.

Dessa forma, passo à nova dosimetria:

Crime de roubo qualificado na imobiliária e contra o policial
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Grisi (art. 157, §2º, incisos I e II, CP):

1ª  Fase:  considerando  a  nova  avaliação  das  circunstâncias

judiciais, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-

multa.

2ª  Fase:  reconheço  a  atenuante  da  confissão  espontânea,

entretanto, deixo de aplicá-la por encontrar-se a pena em seu mínimo legal.

3ª Fase: mantenho e majoro a pena em 1/3, ante o emprego de

arma de fogo e concurso de agentes, resultando em uma pena de 05 (cinco)

anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias-multa, em regime semiaberto,

para cada crime de roubo, a qual torno definitiva, haja vista a inexistência de

outras causas de aumento ou diminuição.

Quanto  ao  crime  de  corrupção  de  menores  (art.  244-B,  do

ECA):

1ª  Fase:  considerando  a  nova  avaliação  das  circunstâncias

judiciais, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

2ª Fase:  reconheço a atenuante da confissão espontânea, mas

deixo de aplicá-la, por encontrar-se a pena em seu mínimo legal.

3ª Fase: ante a ausência de causas de aumento ou diminuição da

pena, torno-a definitiva em 01 (um) ano de reclusão, regime aberto.

Concurso Formal (art. 70, do CP):

Em  decorrência  do  concurso  formal  entre  os  delitos  (roubo  e

corrupção de menor), sob a pena de roubo qualificado, por ser a mais grave,

faço incidir um aumento de 1/6 (um sexto), totalizando, definitivamente, em 06
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(seis) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias-multa, em regime semiaberto,

no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época da infração.

No que concerne ao crime de associação criminosa (art. 288,

do CP):

1ª  Fase:  considerando  a  nova  avaliação  das  circunstâncias

judiciais, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão, mínimo legal.

2ª Fase:  reconheço a atenuante da confissão espontânea, mas

deixo de aplicá-la, por encontrar-se a pena em seu mínimo legal.

3º Fase:  aumento a reprimenda em ½ (metade), por trata-se de

associação  armada  e  com  participação  de  adolescente,  nos  termos  do

parágrafo único, art. 288, do CP. Totalizo e torno definitiva a pena em 01 (um)

ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Em razão de concurso material (art. 69, do CP), somo as penas,

finalizando em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias-multa, em

regime, inicialmente, semiaberto.

5) José Everton de Araújo

Segundo o art. 580, do Código de Processo Penal, a decisão do

recurso interposto, por um dos réus, quando não fundamentado em motivos de

caráter exclusivamente pessoal, aproveitar-se-á aos demais. Assim, passo a

analisar a dosimetria da pena, no tocante ao réu José Everton de Araújo, em

que pese a ausência de interposição recursal. 

Mantida a condenação, passo à análise da dosimetria. Para tanto,

inicialmente, há de ser transcrito o trecho da sentença ora combatido:
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Quanto à receptação do celular:

Culpabilidade: manifesta e reprovável a conduta, pois
tinha  plena  consciência  de  que  estava  adquirindo
produto  de  roubo;  Antecedentes:  é  primário  e  não
registra envolvimento noutros fatos;  Conduta social:
sem  informes  negativos;  Personalidade:  normal,
inclusive colaborou com a polícia;  Motivos do crime:
lucro  fácil,  injustificáveis,  portanto;  Circunstâncias:
favoráveis  ao  agente,  recebeu  o  objeto  de  um  dos
comparsas  do  bando;  Consequências  do  crime:
graves, contribuiu para o aumento dos crimes contra o
patrimônio,  o  assalto  à  vítima,  embora  esta  tenha
recuperado o objeto;  Comportamento da vítima:  em
nada concorreu para a ação. 
Por tais razões, fixo a pena base em 02 (dois) anos de
reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de
1/30 salário-mínimo vigente à época da infração, que
atenuou em 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias-multa,
devido à menoridade,  perfazendo 01 (um) ano e 08
(oito)  meses  de  reclusão,  em  regime  aberto,  no
presídio de segurança média, mais 15 (quinze) dias-
multa.

Quanto ao crime de associação criminosa:

Culpabilidade: manifesta e reprovável a conduta, pois
tinha plena consciência da ilicitude do ato, mas mesmo
assim associou-se, de forma estável e permanente, a
outros agentes, a fim de cometer uma indeterminada
série  de  crimes,  tendo  a  função  de  receptador;
Antecedentes: é primário e não registra envolvimento
noutros  fatos;  Conduta  social:  sem  informes
negativos; Personalidade: normal, inclusive colaborou
com  a  polícia  apontando  os  parceiros;  Motivos  do
crime:  lucro  fácil,  injustificáveis,  portanto;
Circunstâncias:  favoráveis  ao  agente,  pois  agia
armado  e  em concurso;  Consequências  do crime:
graves,  causava  intranquilidade  no  meio  social,
trazendo  sobressalto  e  insegurança  à  coletividade;
Comportamento da vítima:  em nada concorreu para
a ação.
Por tais razões, fixo a pena base em 01 (um) ano e 02
(dois)  meses  de  reclusão,  em  regime  aberto,  que
atenuo  em  02  (dois)  meses,  pela  menoridade,  mas
aumento até metade,  perfazendo 01 (um) ano e  06
(seis) meses de reclusão, em regime aberto.
Existindo  concurso  material  entre  a  receptação  e
associação  criminosa,  somo  as  penas,  totalizando,
definitiva, em 03 (três) anos e 02 (dois) meses de
reclusão,  regime  semiaberto,  no  presídio  de
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segurança média, mais o pagamento de 15 (quinze)
dias-multa, no  valor  unitário  de  1/30  do  salário-
mínimo  vigente  à  época  da  infração,  devidamente
atualizado.
Substituo  a  pena  privativa  de  liberdade  por  duas
restritivas de direitos: uma de prestação de serviços à
comunidade local a ser designado pela VEPA; outra de
prestação pecuniária, consistente no pagamento de 01
(um) salário-mínimo em favor  de uma Instituição de
caridade indicada pela VEPA.

Analisando-se  a  primeira  fase  da  dosimetria,  nota-se  que  o

magistrado a quo, ao dosar as circunstancias judiciais, nos termos do art. 59,

do  Código  Penal,  data  vênia,  equivocou-se  na  fundamentação  da

culpabilidade  e  as  consequências  do  crime,  acertando  nas  demais.

Vejamos:

Não  há  que  se  confundir  a  culpabilidade  que  recai  sobre  a

conduta típica e ilícita do agente com a culpabilidade a que se refere o caput do

artigo 59 do Código Penal,  haja vista que esta última refere-se a gradação

dessa culpabilidade, ou seja, o grau de reprovabilidade da conduta dentro do

contexto em que foi cometido o delito.

Neste diapasão,  a  simples consciência da ilicitude do fato não

constitui elemento idôneo para valorar negativamente a culpabilidade, em nada

influindo na fixação da pena-base.

No tocante as  consequências do crime,  estas não podem ser

desvaloradas, vez que os desdobramentos esperados do crime não podem ser

considerados como consequência para fins de incidência no art. 59, do Código

Penal, haja vista que a própria sanção cominada no tipo penal já se apresenta

como retribuição ao dano causado. Portanto, nos crimes em questão, verifica-

se que as consequências do delito não extrapolaram os danos esperados.

A par  de  todo o exposto,  das 08 (oito)  circunstâncias  judiciais

nenhuma deve ser valoradas negativamente.
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Então, passo à nova dosimetria, quanto a ambos os crimes:

Com relação ao crime de receptação (art. 180, do CP):

1ª  Fase:  considerando  a  nova  avaliação  das  circunstâncias

judiciais, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão, seu mínimo legal.

2ª  Fase:  reconheço  a  atenuante  da  menoridade  relativa,  mas

deixo de aplicá-la, haja vista a pena encontrar-se em seu mínimo legal.

3ª Fase: diante da ausência de causas de aumento e diminuição

fixo, em definitivo, a pena em 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto.

No tocante ao crime de associação criminosa (art. 288, do CP):

1ª  Fase:  considerando  a  nova  avaliação  das  circunstâncias

judiciais, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão, seu mínimo legal.

2ª  Fase:  reconheço  a  atenuante  da  menoridade  relativa,  mas

deixo de aplicá-la, haja vista a pena encontrar-se em seu mínimo legal.

3ª  Fase:  aumento  a  pena-base  em  metade,  por  tratar-se  de

associação armada e que houve a participação de adolescente, nos termos do

parágrafo único do artigo 288, do Código Penal. Razão pela qual, fixo e torno

definitiva a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. 

Em razão do concurso material, somo as penas, totalizando, em

definitivo  em  02  (dois)  anos e  06 (seis)  meses de  reclusão,  em regime

aberto.

Mantenho a substituição aplicada pelo magistrado a quo.  Assim,
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nos termos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade,

por  duas  restritivas  de  direito,  quais  sejam:  a)  prestação  de  serviço  à

comunidade em local a ser designado pela VEPA; e b) prestação pecuniária,

consistente  no  pagamento  de  01  (um)  salário  mínimo  em  favor  de  uma

instituição de caridade indicada pela VEPA.

Assim, diante do exposto, mantenho a condenação dos apelantes

que pleitearam a absolvição, por restar devidamente comprovada a autoria e

materialidade delitiva de todos os crimes em comento. Entretanto, reconheço o

equívoco na dosimetria da pena, razão pela qual as reformei.

No que se refere ao recurso interposto pela apelante Joana Darc

Batista da Silva, passo a analisar:

Pleiteou, nas razões recursais, a restituição do veículo ASTRA HB

4P  ADVANTAGE,  cor  preta,  ano/modelo  2006/2007,  placas  MUP  1228,

CHASSIS 9BGTR48W07B196537.

Em que pese as alegações recursais, verifica-se nos autos que o

veículo apreendido, à época dos fatos, constava no documento de fl. 52 como

propriedade  do  Sr.  Robenilson  Pereira  de  Souza,  que  não  reivindicou  a

restituição  do  bem.  Portanto,  embora  a  apelante  alegue  a  propriedade  do

veículo, esta não restou suficientemente demonstrada.

Ademais, embora a defesa argumente que o bem não se trata de

objeto  de  roubo,  esta  fundamentação  não  é  bastante  para  autorizar  a

restituição do veículo. Ainda, a ora apelante trata-se da esposa do réu Orlean

de Souza Rodrigues, que, como afirmou o juiz sentenciante, só teve o recibo

do veículo supostamente transferido para o seu nome, em data de 16.04.2015,

posterior ao fato apurado. 

Por fim, das provas acostadas ao processo, nota-se que o carro
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ASTRA HB  4P  ADVANTAGE,  COR  PRETA,  servia  exclusivamente  para  a

facilitar as atividades delituosas, conduzindo os membros da associação para o

local do crime e logo após propiciando a fuga. 

No depoimento judicial do policial Grisi (mídia digital de fl. 284),

este  afirma  que  no  decorrer  das  investigações,  um popular  compareceu  à

Delegacia de Polícia afirmando ter sido vítima dos acusados, então mostrou

uma gravação onde o menor e José Junio saía de um veículo Astra, cor preta,

roubando sua motocicleta logo após.

Dessa forma, resta configurado o artigo 91, inciso II, alínea “a” do

Código Penal, em que diz que haverá perda, em favor da União, daqueles bens

que, embora lícitos, são utilizados na prática de atividades criminosas.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria. Vejamos:

PROCESSO PENAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO
DE  BENS  APREENDIDOS.  VEÍCULO
SUPOSTAMENTE  UTILIZADO  PARA  O  CRIME
PREVISTO  NO  ART.  334  DO  CÓDIGO  PENAL.
ARTIGOS  118,  119  E  120  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  PENAL.  CUMPRE  COM  TODOS  OS
REQUISITOS  LEGAIS  PARA  A  RESTITUIÇÃO.
POSSIBILIDADE  DE  RESTITUIÇÃO  SEM  O  ÔNUS
DE  FIEL DEPOSITÁRIO.  1.  A restituição  de  coisas
apreendidas no curso de inquérito ou de ação penal
condiciona-se  a  três  requisitos:  a)  demonstração
cabal  da  propriedade  do  bem  pelo  requerente
(artigo  120,  caput,  do  CPP);  b)  ausência  de
interesse  no curso  do inquérito  ou  da  instrução
judicial  na  manutenção da apreensão (artigo  118
do  CPP); e c) não estar o bem sujeito à pena de
perdimento (artigo  91, inciso  II, do  CP). 2. Não há
dúvidas quanto à propriedade do bem.  3. A prova
pericial foi realizada e não constatou adulterações nas
características gerais  do veículo,  tampouco localizou
compartimentos ou qualquer outra alteração preparada
com a finalidade de ocultar mercadorias, substâncias
ou produtos de qualquer  natureza.  4.  O veículo foi
adquirido antes da consecução do crime de que
está sendo acusado o recorrente e não é possível

Gabinete do Des. João Benedito da Silva



Apelação Criminal n. 0003977-92.2015.815.2002

afirmar que fora adquirido para o cometimento de
crimes  ou  que  constitua  produto  da  atividade
ilícita. […]  (TRF-4  -  Apelação  Criminal:  ACR  RS
5002306-70.2014.404.7127,  Sétima  Turma,  Relator:
CLÁUDIA  CRISTINA  CRISTOFANI,  Data  da
Publicação: D.E. 18/06/2015) (Grifei).

Forte em tais razões, nego provimento ao apelo de Joana Darc

Batista da Silva, mantendo in totum a sentença condenatória.

Em contrapartida,  dou provimento parcial  aos apelos dos réus

Ericson José dos Santos Eduardo, Orlean de Souza Rodrigues, Natanel Vieira

Nunes e José Júnio da Silva Pereira, apenas para reformar as reprimendas

aplicadas. Por ser de ordem pública, estendo ao réu José Everton de Araújo as

reformas pertinentes à sua pena. Oficie-se.

É como voto.

             Presidiu  o  julgamento,  com voto,   o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Arnóbio Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal, dele

participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Benedito da

Silva, relator, e  Aluisio Bezerra Filho (Juiz de Direito com jurisdição limitada

para  substituir  o  Exmo.  Sr.  Des.    Luis  Silvio  Ramalho  Junior).  Ausentes,

justificadamente,   Carlos  Martins  Beltrão  Filho  e  Márcio  Murilo  da  Cunha

Ramos. Presente à Sessão o Exmo. Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Promotor 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, aos 08 (oito) dias do mês de agosto do ano de 2017.

Des. João Benedito da Silva
                                                         RELATOR
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