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APELAÇÃO  CRIMINAL.  ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
COMPROVADAS.  CONDENAÇÃO.  SUPLICA
POR  ABSOLVIÇÃO.  INVIABILIDADE.  PROVA
OBTIDA  NA  INTERCEPTAÇÃO  TELEFÔNICA
CONVERGENTE  COM  A  PROVA  ORAL  E
DOCUMENTAL  PRODUZIDAS.  ASSOCIAÇÃO
PARA  COMETER  CRIMES,  DE  FORMA
ESTÁVEL.  CONDENAÇÃO  MANTIDA. PENA.
REDUÇÃO.  EXTENSÃO  A  CORRÉU.
CONCURSO MATERIAL. REGIME ADEQUADO.
PROVIMENTO PARCIAL. 

Havendo provas da associação permanente de no
mínimo  quatro  agentes  para  o  cometimento  de
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crimes diversos, a condenação no delito do artigo
288, parágrafo único, do Código Penal, é medida
que se impõe.

A absolvição mostra-se inviável quando as provas
existentes  nos  autos  demonstram,
inequivocadamente, a prática dos fatos descritos
na denúncia. 

Evidentemente, que se o Magistrado, na fixação
da  pena  base  acima  do  patamar  mínimo,
fundamenta  o  quantum, nas  circunstâncias
judiciais,  desfavoráveis  ao  acusado,  é  de  se
manter  a  punição  da  forma como sopesada  na
sentença atacada.

Obedecidas  as  regras  de  aplicação  da  pena
prevista  nos  arts.  59  e  68  do  Código  Penal,
correta  se  mostra  a  manutenção  do  quantum
fixado  na  sentença  condenatória,  mormente,
quando  a  reprimenda  imposta  ao  acusado  se
apresenta proporcional e suficiente à reprovação
do fato, não merecendo reparos.

Restando  demonstrado  que  o  Juiz  ao  fixar  a
reprimenda considerou a reincidência penal tanto
como  circunstância  judicial  e  agravante,  a  sua
correção é medida que se impõe. 

Consoante previsão contida no art. 580 do Código
de  Processo  Penal,  no  caso  de  concurso  de
agentes, a decisão do recurso interposto por um
dos réus, se fundado em motivos que não sejam
de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará ao
outro.

Resta caracterizado o concurso material, quando
o  agente,  mediante  mais  de  uma  ação  ou
omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou
não,  aplicam-se  cumulativamente  as  penas
privativas de liberdade em que haja incorrido (CP,
art. 69).

RECEPTAÇÃO.  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA
MODALIDADE  CULPOSA.  IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
DOLO EVIDENCIADO. "RES" APREENDIDA EM
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PODER  DOS  ACUSADOS.  INVERSÃO  DO
ÔNUS  DA PROVA.  CONDENAÇÃO  MANTIDA.
DESPROVIMENTO DO APELO.

Não há que se falar em absolvição do acusado, se
nos autos restaram devidamente comprovadas a
materialidade e autoria  do  delito  de  receptação,
notadamente diante do acervo probatório colhido
no caderno processual.

Restando  o  bem  apreendido  em  poder  do
acusado inverte-se o ônus da prova, cabendo à
defesa, a demonstração da inocência do agente, o
que, todavia, não ocorreu in casu. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da  Paraíba,  por  unanimidade,  em  REJEITAR  AS  PRELIMINARES  E  NO
MÉRITO, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DE MICHEL DE SOUSA
LIMA PARA REDUZIR A PENA PARA 02 (DOIS) ANOS E 09 (NOVE) MESES
DE  RECLUSÃO,  MANTIDO  O  REGIME  FECHADO,  COM  EFEITOS
EXTENSIVOS  AO  CORRÉU  DANIEL  RAIFF  LIMA  SILVA,  E,  NEGAR
PROVIMENTO  AOS  DEMAIS  RECURSOS,  NOS  TERMOS  DO  VOTO  DO
RELATOR, EM HARMONIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelações  Criminais interpostas  por  Fábia  de

Sousa  Oliveira,  Gilson  Marques  Mendes  Madureira;  Odair  José  Vieira

Monteiro;  José  Alexandrino  de  Lira  Júnior;  Thiago  Dantas  de  Sousa;

Jansen Amorim Araújo Pereira e  Michel de Sousa Lima, respectivamente,

(fls. 1.637; 1638; 1.648; 1.649; 1.650; 1.665 e 1.666 – Vol. IX)  contra sentença

prolatada pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de Campina

Grande/PB (fls.1.619/1.635v – vol. IX), que os condenou:

1. Gilson Marques Mendes Madureira,  nas sanções dos  arts.

288, parágrafo único, e art. 180, caput, c/c art. 69, todos do CP, a uma pena
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definitiva de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado,

além de 60 (sessenta)dias-multa;

2. Jansen de Amorim Araújo Pereira, nas sanções do art. 288,

parágrafo único, do CP, a uma pena definitiva de 03 (três) anos e 02 (dois)

meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado. 

3. José Alexandrino de Lima Júnior, nas sanções dos arts. 288,

parágrafo único,  do CP, a uma pena definitiva de  01 (um) ano e 03 (três)

meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, sendo substituída por

restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços a comunidade ou

a entidades públicas e prestação pecuniária,  no valor  de 10 (dez)  salários-

mínimos,  a  ser  paga  em  favor  do  abrigo  São  Vicente  de  Paula,  Campina

Grande-PB. 

4.  Odair  José  Vieira  Monteiro,  nas  sanções  do art.  288,

parágrafo único, do CP, a uma pena definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis)

meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

5.  Fábia  de  Sousa  Oliveira,  nas  sanções  dos  arts.  288,

parágrafo único,  e  art. 180, caput, c/c art. 69, todos do CP,  a uma pena

definitiva de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em

regime aberto, além de 30 (trinta) dias-multa, sendo substituída por restritiva

de  direitos,  na  modalidade  de  prestação  de  serviços  a  comunidade  ou  a

entidades  públicas  e  prestação  pecuniária,  no  valor  de  10  (dez)  salários-

mínimos, a ser pago ao Hospital Napoleão Laureano, em João Pessoa-PB. 

6. Thiago Dantas de Sousa, nas sanções do art. 288, parágrafo

único, do CP, a uma pena definitiva de  02 (dois) anos de reclusão,  a ser

cumprida em regime aberto, além de 30 (trinta) dias-multa, sendo substituída

por  restritiva  de  direitos,  na  modalidade  de  prestação  de  serviços  a

comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária, no valor de 10

(dez) salários-mínimos, a ser pago ao Hospital da FAP de Campina Grande-
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PB, e,

7.Michel  de Sousa Lima,  nas sanções do art.  288,  parágrafo

único, do CP, a uma pena definitiva de 03 (três) anos e 03 (três) meses de

reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

Nas razões do recurso (fls. 1.899/1.908- Vol. X) a apelante Fábia

de  Sousa  Oliveira,  em  sede  de  preliminar,  requer  a  nulidade  por

cerceamento  de  defesa  do  procedimento  que  restituiu  os  bens,  e,  no

mérito, pugna sua absolvição. Subsidiariamente, requer a desclassificação do

crime de receptação, para sua modalidade culposa, além do reconhecimento

da participação de menor importância, e por fim, a modificação do concurso

material para o formal.

O Apelante Gilson Marques Mendes Madureira (fls. 1.919/1.932

– Vol.X), requer, preliminarmente, a  nulidade do feito por cerceamento de

defesa,  e  no  mérito,  suplica  por  absolvição.  Subsidiariamente,  pugna  pela

desclassificação do crime de receptação para a sua modalidade culposa, além

da diminuição das penas impostas e a modificação do concurso de crime para

o formal.

Em  suas  razões,  os  Apelantes  Odair  José  Vieira  Monteiro

(fls.1659/1664- Vol. IX), José Alexandrino de Lira Júnior (fls.1.968/1971- Vol.

X) e Jansen de Amorim Araújo Pereira (fls. 1.689/1692 – Vol. IX), pugnaram,

por um édito absolutório.

Por sua vez, em seu arrazoado o Apelante  Thiago Dantas de

Sousa (fls. 1779/1786 – Vol. IX), pugna, por absolvição e subsidiariamente, a

redução da pena pecuniária imposta para 01 (um) salário-mínimo, bem como a

restituição apreendida em seu poder, por ocasião da prisão em flagrante.

Já  o  Apelante  Michel  de  Sousa  Lima,  em  suas  razões  (fls.

1980/1983 – Vol. X), pugna, por absolvição e subsidiariamente, a redução da

pena e a modificação do regime. 

Desembargador João Benedito da Silva
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Em  contrarrazões  (fls.1987/1990  –  Vol.  X),  a  Promotoria  de

Justiça pugna pelo desprovimento dos recursos.

A  douta  Procuradoria  de  Justiça,  por  seu  Procurador  José

Roseno Neto (fls.2020/2029 – Vol. X), pugnou: a) pelo não conhecimento do

pedido de liberação de quantia apreendida feito por Thiago Dantas de Sousa;

b)  desprovimento dos apelos de  Fábia de Sousa Oliveira,  Gilson Marques

Mendes Madureira; Odair José Vieira Monteiro; José Alexandrino de Lira Júnior

e  Jansem de  Amorim  Araújo  Pereira;  c) provimento  parcial do  apelo  de

Michael de Sousa Lima, somente para que a dosimetria da pena base imposta

seja reformada retirando a elevação atribuída a circunstância judicial de maus

antecedentes, sendo tal beneficio estendido de ofício, ao corréu Daniel Raifrf

Lima e Silva, e, d) provimento parcial do apelo de Thiago Dantas de Sousa,

somente  para  que  o  valor  da  pena  pecuniária  imposta  ao  recorrente  seja

reavaliada. 

É o relatório.

VOTO

O representante do Ministério Público, ofereceu denúncia contra

Gilson Marques  Mendes Madureira,  Jansen  de  Amorim Araújo  Pereira,

José  Alexandrino de  Lira  Júnior,  Odair  José  Vieira  Monteiro,  Fábia  de

Sousa  Oliveira,  Thiago  Dantas  de  Sousa,  Daniel  Raiff  Lima  e  Silva e

Michael de Sousa Lima, como incursos: 

1 -  Gilson Marques Mendes Madureira,  nas sanções dos arts.

180, 297 e 288, parágrafo único, todos do CP e 17 da Lei n. 10.826/03, todos

c/c art. 69 do CP; 

2 -  Fábia de Sousa Oliveira, nas sanções dos arts. 180 e 288,
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parágrafo único, ambos do CP, c/c art. 69 do mesmo Código, 

3 - Thiago Dantas de Sousa, incurso nas penas dos arts. 180, §

1º e 288, parágrafo único, ambos do CP, c/c art. 69 do mesmo Código e, 

4 -  Jansen de Amorim Araújo Pereira, José Alexandrino de

Lira Júnior, Odair José Vieira Monteiro, Daniel Raiff Lima e Silva e Michael

de Sousa Lima, nas sanções do art. 288, parágrafo único, do Código Penal.

Consta  dos autos  do procedimento  inquisitorial  identificado em

epígrafe que os denunciados até a data de sua prisão preventiva, em março de

2011,  “associaram-se, em quadrilha ou bando armado, para fim de cometer

crimes.”

Extrai-se ainda que  Gilson Marques Mendes Madureira e sua

companheira  Fábia  de  Sousa  Oliveira,  “adquiriram,  em  proveito  próprio,

coisas  que  sabiam  ser  produto  de  crime”.  E  Gilson  Marques  Mendes

Madureira,  ainda  “adquiria,  recebia,  transportava  ou  de  qualquer  forma

utilizava, no exercício de atividade comercial, armas de fogo, sem autorização”

e “falsificou documento público e utilizou o documento falsificado”. Já Thiago

Dantas  de  Sousa “adquiria  e  vendia,  no  exercício  de  atividade  comercial,

coisa que sabia ser produto de crime”.

Relata  a  peça  acusatória  que  através  de  trabalho  minucioso,

envolvendo, notadamente, vasto material de interceptação telefônica, a polícia

civil  conseguiu identificar os membros e desbaratar a quadrilha capitaneada

pelo denunciado conhecido por  “Gilson Beira Mar”, bando este responsável

por inúmeros crimes nesta cidade, nos municípios circunvizinhos e mesmo em

outros estados.

Extrai-se da denúncia que  Gilson Marques Mendes Madureira

controlava o bando e planejava as empreitadas ilícitas, definindo e recrutando

os executores de cada ação. Além de viabilizar financeira e materialmente as
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atividades disponibilizando  armas,  veículos,  explosivos e de  proporcionar

fuga,  caso  algo  saísse  errado.  Funcionando  mesmo  como  chefe  da

organização criminosa, onde havia nítida hierarquia e divisão de tarefas.

Consta da peça acusatória que a atividade principal da quadrilha,

conforme se  conclui  a  partir  das  interceptações  telefônicas,  era  ligada  aos

crimes contra o patrimônio,  notadamente,  “estouro” de caixas eletrônicos e

“saidinha de banco”.

Gilson  Marques  Mendes  Madureira manteve  contatos

telefônicos que denotam sua participação no ataque aos caixas eletrônicos do

Bessa Shopping em João Pessoa-PB, em  27.01.2011,  tendo recebido uma

ligação  um dia  antes,  onde  se  solicitava  munição  e,  um dia  depois,  outra

ligação,  onde se  referia  ao  rateio  do  roubo.  Além de ter  sido  interceptado,

diálogo onde o mesmo menciona o pagamento que precisava fazer ao “rapaz

da Britex”, pedreira localizada em Pocinhos-PB, onde, tudo indica, teriam sido

adquiridos os explosivos utilizados no crime.

“Gilson Beira-Mar” foi condenado na comarca de Natal-RN, onde

há um mandado de prisão em aberto em seu desfavor e também mantinha

conversas  com  lideranças  criminosas  de  outros  estados  sobre  infrações

cometidas ou em planejamento, como pode ser visto em diálogo do denunciado

em  questão  com  Marcelo  Augusto  Gonçalves  de  Sena,  o  “Narigudo”,

membro do PCC (Primeiro Comando da Capital – São Paulo) que atuava

como assaltante de bancos e cargas e foi preso em flagrante em Fortaleza-CE

por duplo sequestro.

Constata-se ainda da exordial que foi interceptada uma ligação

telefônica entre  Gilson Marques Mendes Madureira e o indiciado  Gleriston

Guarniere  Oliveira  Barbosa, onde  o  mesmo afirma ter  comprado,  por  R$

60.000,00 (sessenta  mil  reais),  duas  armas  de  fogo  de  grosso  calibre,

possivelmente fuzis, chamados de “vassouras” e, para demonstrar, manuseia
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uma das armas para que o contratado ouça o barulho dos tiros.

Consta que  Gilson Marques Mendes Madureira movimentava

grandes  quantias  de  dinheiro  e  se  apresentava  como  construtor  civil  (sem

possuir CNPJ). Colocando bens em nomes de familiares, a fim de esconder o

patrimônio  da  Receita  Federal  e  “lavar”  o  dinheiro  proveniente  dos  crimes

cometidos.

Dessume-se  também  da  denúncia  que  a  prova  do  patrimônio

angariado pelo chefe da quadrilha foram as joias e os relógios encontrados em

sua casa, muitos ainda com os preços. Os objetos estavam escondidos em

compartimentos secretos, como a  forra de gesso no teto, o que indica que

não eram de utilização da companheira de  Gilson,  Fábia de Sousa Oliveira,

ora também denunciada como esta afirmou em seu interrogatório.

Relata  a  peça  acusatória  que  tais  joias  foram  avaliadas,

inicialmente, em cerca de um milhão de reais, o que foge completamente do

padrão de vida defendido pelo casal de denunciados. E parte desses objetos

parece ser de assalto realizado em  Quixeramobim-CE,  onde foram vítimas

Maria  Zélia  Freitas  Madeiro (revendedora)  e  Ana  Maria  Martins  Santos

(proprietária)  das  quais  foram roubadas  joias  avaliadas  em  R$  500.000,00

(quinhentos mil reais). Assim, fica claro que o casal denunciado adquiriu bens

que  sabia  ser  produto  de  crimes,  e  Fábia  de  Sousa  Oliveira tinha

conhecimento  do  envolvimento  de  seu  companheiro  no  mundo  do  crime  e

participava da organização,  ajudando a entregar dinheiro e armas para a

atuação do bando.

Quanto a José Alexandrino de Lira Júnior, foram interceptadas

várias  ligações  entre  este  e  Gilson para  planejamento  e  comunicação  de

diversos crimes, tais como um roubo a um posto de atendimento do Banco

do Brasil em Santa Maria do Cambucá-PE, onde o denunciado em questão

foi reconhecido por testemunhas, as quais mencionaram a utilização de fuzis

Colt AR-15 no crime.
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De  forma  semelhante  José  Alexandrino  de  Lira  Júnior e

Jansen  Amorim  Araújo  Pereira,  foram  reconhecidos  por  Igo  Ialli  Lima

Patrício, proprietário da “Casa do Charque”, vitima de um assalto onde foram

levados  R$  46.000,00 (quarenta  e  seis  mil  reais),  crime  comentado  em

telefonema  a  Gilson, Jansen  Amorim  Araújo  Pereira,  segundo  contatos

telefônicos, este é um dos olheiros da quadrilha e participa indicando as vítimas

nos assaltos de  “saidinha de banco”, através de informações obtidas com

funcionários locais.

Exsurge  da  acusatória  a  participação  de Daniel  Raiff  Lima  e

Silva,  na  quadrilha  pelas  ligações  interceptadas,  tendo  havido  diversos

contatos entre o mesmo, Gilson, Lira Júnior e Jansen para planejar assaltos.

E existindo, ainda, menções da pessoa de Daniel Raiff como sendo o autor do

homicídio do filho do traficante conhecido como “Passarinho”.

Consta ainda, que do mesmo modo, há telefonemas entre Gilson,

Michael e  Lira  Júnior que  demonstram  ser  Odair  José  Vieira  Monteiro

membro da quadrilha, o qual havia saído da prisão em 09.02.11 e já havia

voltado  ao  mundo  do  crime,  mencionando  tal  denunciado  explicitamente,

inclusive em uma ligação que estava “indo olhar um negócio para roubar”.

Extrai-se também que Thiago Dantas de Sousa mantém contato

com os demais membros da quadrilha e negocia pneus, rodas e veículos por

valores muito  abaixo do mercado,  deixando claro que são objetos de ilícito

quando  afirma,  em uma  ligação  interceptada,  que  está  difícil  conseguir  os

produtos “pois os caras estão todos presos”. Registre-se ainda que Thiago

Dantas  de  Sousa,  chamado de  “Gordo” e  Michael  de  Souza  Lima foram

flagrados em conversas que tratava de crime a ser cometido no Estado de

Pernambuco, onde iriam encontrar mais dois comparsas não-identificados, por

intermediação do denunciado Lira Júnior.
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Por fim, relata a denúncia, tratar-se de  organização criminosa,

na  forma de  quadrilha  armada,  montada  para  efetuar,  em primeiro  plano,

crimes contra  o  patrimônio.  Tendo como chefe  o primeiro  denunciado e os

demais como membros. E tendo sido desbaratada através do trabalho policial

digno  de  nota,  baseado  em  interceptações  telefônicas  autorizadas

judicialmente que durou vários meses, onde se flagrou a repetição exaustiva de

termos que tentavam burlar a captação das reais intenções da quadrilha. 

Ultimada a instrução criminal, o magistrado julgou procedente em

parte a Pretensão Punitiva Estatal, para CONDENAR:

1.  Gilson Marques Mendes Madureira,  nas sanções dos  arts.

288, parágrafo único, e art. 180, caput, c/c art. 69, todos do CP, a uma pena

definitiva de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado,

além de 60 (sessenta)dias-multa;

2. Jansen de Amorim Araújo Pereira, nas sanções do art. 288,

parágrafo único, do CP, a uma pena definitiva de 03 (três) anos e 02 (dois)

meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado 

3. José Alexandrino de Lima Júnior, nas sanções dos arts. 288,

parágrafo único, do CP, a uma pena definitiva de  01 (um) ano e 03 (três)

meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, sendo substituída por

restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços a comunidade ou

a entidades públicas  e  prestação pecuniária,  no  valor  de  10 (dez)  salários

mínimos,  a  ser  paga  em  favor  do  abrigo  São  Vicente  de  Paula,  Campina

Grande. 

4.  Odair  José  Vieira  Monteiro,  nas  sanções  do  art.  288,

parágrafo único, do CP, a uma pena definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis)

meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

5.  Fábia  de  Sousa  Oliveira,  nas  sanções  dos  arts.  288,
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parágrafo único, e art. 180, caput, c/c art. 69, todos do CP, a uma pena

definitiva de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em

regime aberto, além de 30 (trinta) dias-multa, sendo substituída por restritiva de

direitos, na modalidade de prestação de serviços a comunidade ou a entidades

públicas e prestação pecuniária, no valor de 10 (dez) salários mínimos, a ser

pago ao Hospital Napoleão Laureano, em João Pessoa-PB. 

6.Thiago Dantas de Sousa, nas sanções do art. 288, parágrafo

único, do CP, a uma pena definitiva de  02 (dois) anos de reclusão,  a ser

cumprida em regime aberto, além de 30 (trinta) dias-multa, sendo substituída

por  restritiva  de  direitos,  na  modalidade  de  prestação  de  serviços  a

comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária, no valor de 10

(dez) salários mínimos, a ser pago ao Hospital da FAP de Campina Grande-PB;

7.  Michel de Sousa Lima,  nas sanções do  art. 288, parágrafo

único, do CP, a uma pena definitiva de 03 (três) anos e 03 (três) meses de

reclusão, a ser cumprida em regime fechado, e,

8. Daniel Raiff Lima e Silva, nas sanções do art. 288, parágrafo

único, do CP, a uma pena de 03(três) anos e 03(três) meses de reclusão, a

ser cumprida em regime fechado.

9. ABSOLVER o acusado  Gilson Marques Mendes Madureira

dos delitos previstos no art. 17 da Lei n.10.826/03 e art. 297 do CP, nos termos

do art.386, III do CPP, e

10. ABSOLVER o acusado  Thiago Dantas de Sousa,  do delito

previsto no art. 180, § 1º, do CP, nos termos do art. 386, VII do CP.

Inconformados, os acusados  Fábia de Sousa Oliveira, Gilson

Marques Mendes Madureira, Odair José Vieira Monteiro, José Alexandrino

de Lira Júnior, Thiago Dantas de Sousa, Jansen Amorim Araújo Pereira  e
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Michel de Sousa Lima recorreram contra referida decisão.

1. Das preliminares.

1.1 -  Da  preliminar  de  nulidade  do  procedimento  de

restituição de bens.

Inicialmente, em sede de preliminar, arguiu a Apelante  Fábia de

Sousa  Oliveira,  nulidade  do  procedimento  (fls.1657/1657v  -  Vol.  X)  que

restituiu  os  bens  apreendidos  em seu  poder  (joias  e  semijoias)  a  suposta

proprietária,  sem,  contudo,  conceder  a  recorrente,  o  direito  fundamental  de

defesa. 

Tenho que a preliminar deve ser rejeitada.

Isso  porque,  verifica-se  do  aludido  procedimento  que  os  bens

encontrados em poder dos Apelantes  Gilson Marques Mendes Madureira e

Fábia  de  Sousa  Oliveira (joias  e  semijoias),  foram  devolvidos  a  legitima

proprietária (fls. 1.657/1.657v), mediante a seguinte fundamentação:

“Trata-se de pedido de liberação de objeto apreendido
formulado  por  Ana  Maria  Martins  dos  Santos
(fls.1639/1640),  reiterando  pedido  de  fls.  340/341,
pugnando pela  devolução de uma vasta  relação de
joias relacionadas às fls. 343/344v, subtraídas de sua
loja no Estado do Ceará, tomadas por assalto no ano
de 2011.
O  Ministério  Público  opinou  favorável  a  liberação
(fls.1647).
No que se refere ao requerimento formulado é de ser
deferido.  Inobstante  não  ter  sido  apresentado
documento que comprove a propriedade de todos os
objetos, todavia, a requerente juntou cópia do boletim
de ocorrência, revelando que sua loja de joias foi alvo
de  roubo,  além  de  notas  fiscais  e  cópias  de
mostruários  de  algumas  das  joias  apreendidas  nos
autos  (fls.345/397)  em  poder  dos  acusados  Gilson
Marques e Fábia Sousa.
(…)
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Ademais, vale registrar a riqueza de detalhes com que
a  requerente  demonstrou  em  Juízo,  inclusive
desenhando cada uma das joias roubadas de sua loja,
revelando  de  fato  ser  proprietária  de  tais  objetos
(fls343/344)
Ante  o  exposto,  defiro  o  requerimento  de  liberação
dos  objetos  (joias)  descritos  na  relação  de  fls.
343/344v, em favor do requerente, mediante recibo.”

Por outro lado, verifica-se que em nenhum momento a Apelante

comprovou a propriedade dos bens apreendidos, para que tivesse o direito de

ser intimada da restituição dos bens, não havendo o que se falar em ofensa ao

contraditório e ampla defesa.

Assim, rejeito a preliminar.

1.2. -   Da preliminar de nulidade por ausência de acesso à

mídia digital.

Alega, o Apelante  Gilson Marques Mendes Madureira, nulidade

do processo por desrespeito ao contraditório e ampla defesa, sustentando que

as  mídias  de  interceptação  telefônicas  não  puderam  ser  ouvidas  no

estabelecimento prisional, ocasionando prejuízo a sua defesa.

No entanto, rejeito a preliminar.

Isso  porque,  conforme  se  extrai  do  caderno  processual,  não

houve nenhum cerceamento de defesa, nem tampouco prejuízo, eis que os

advogados constituídos pelo Apelante, tiveram acesso à mídia, inclusive com

fornecimento  de  chaves  (senhas)  conforme  bem fundamentado  na  decisão

proferida pelo Juízo a quo, às fls. 1622/1623.

Por tais razões, rejeito a preliminar.
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2. DA ABSOLVIÇÃO – DO CRIME DE QUADRILHA OU BANDO

(CP, art. 288, parágrafo único.  (Crime de Associação Criminosa -  alterado

pela Lei nº 12.850/2013).

Os Apelantes  Fábia de Sousa Oliveira, Gilson Marques Mendes

Madureira, Odair José Vieira Monteiro, José Alexandrino de Lira Júnior,

Thiago  Dantas  de  Sousa,  Jansen  Amorim  Araújo  Pereira e  Michel  de

Sousa Lima, sustentam que as provas são insuficientes para uma condenação

com relação ao crime de quadrilha ou bando (CP, art. 288, parágrafo único),

suplicando por absolvição.

No entanto, sem razão.

O crime de  quadrilha ou bando, consoante previsto à época dos

fatos no artigo 288 do Código Penal, hoje denominado associação criminosa,

é  permanente,  isto  é,  se  protrai  no tempo enquanto perdurar  a  conduta.  É

também autônomo e independente. Basta para sua configuração a reunião de

três ou mais pessoas que tenham por objetivo qualquer prática criminosa.

Insta salientar que para a caracterização do crime de formação de

quadrilha exige-se a associação de no mínimo quatro pessoas e, ainda, prova

inconteste  do  vínculo  associativo  duradouro,  estável,  de  caráter

permanente, visando à prática de infrações, sob pena de se configurar mero

concurso de pessoas.

In casu, verifica-se que o grupo criminoso era formado por 08 (oito)

agentes,  previamente  ajustados  para  o  cometimento  de  delitos,  patente  a

existência do vínculo associativo entre os apelantes, tendo em conta o farto

conjunto probatório carreado aos autos.

A  materialidade e  a autoria  delitiva restaram  comprovadas

conforme se afere do caderno processual. 
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Extrai-se  do  minucioso  trabalho  realizado  pela  Polícia  Civil,  após

meses de investigações, baseado em interceptações telefônicas, legalmente

autorizadas  judicialmente,  que fora  desbaratada  uma  armação  criminosa

articulada  pelos  acusados,  organizados  em  quadrilha  ou  bando  armado,

flagrando a repetição de conversas dos membros da quadrilha no sentido de

tentativa de burlar a captação das reais intenções do grupo criminoso. 

Assim, durante a instrução processual, vários foram os elementos

que serviram ao convencimento do julgador primevo, o relatório conclusivo da

“Operação Borborema” produzido pela Polícia Civil da Paraíba (fls. 482/510-

Vol.III), o qual, após proceder interceptações em terminais de telefonia móvel

utilizados pelos denunciados, culminou com o desmanche da quadrilha, tendo

como líder o denunciado Gilson Marques Mendes Madureira, conhecido por

“Gilson Beira-Mar”, bem como os depoimentos dos Delegados que atuaram

na referida operação,  e testemunhas colacionadas (mídia – fl.1038), sendo tais

provas, consideradas importante material, cujo valor probatório não pode ser

desprezado nos crimes praticados na clandestinidade.

Desta  forma,  com  a  criteriosa  diligência  levada  a  termo  pela

Polícia  Civil,  foi  possível,  através  da  chamada  “Operação  Borborema”

identificar,  com  precisão  e  riqueza  de  detalhes,  um  esquema  criminoso,

organizado  em  quadrilha  ou  bandos,  voltados  a  práticas  delituosas,

notadamente,  as  de  ordem  patrimonial  (explosão  de  caixas  eletrônicos,

saidinhas  de  banco,  receptação,  etc.)  à  efetiva  participação  direta  dos

apelantes, tudo liderado por Gilson Marques.

Os delegados da polícia civil Iasley Lopes de Almeida e Henry e

Fábio Bandeira Ribeiro, em Juízo (mídia – fl. 1038 – Vol. VI), relataram com

riqueza de detalhes toda a atuação da quadrilha permanente voltada para a

prática dos mais diversos crimes na cidade de Campina Grande/PB, cidades

circunvizinhas e em outros estados.
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Ressalta-se  ainda,  que  os  aludidos  delegados  afirmaram  que

através  das  interceptações  telefônicas  se  fez  possível  chegar  a  prisão  em

flagrante dos acusados Daniel Raiff Lma e Silva e Jansen de Amorim Araújo

Pereira, que  no  momento  de  suas  prisões  estariam  tentando  efetuar  uma

“saidinha  de banco”, a  um comerciante  que se  deslocava a  uma agência

bancária a fim de sacar dinheiro, sendo surpreendidos pela atuação da polícia,

com  armas  no  interior  do  veículo  que  conduziam,  conforme  se  vê  às  fls.

159/182 – Vol. I).

Colhe-se ainda dos autos, que os aludidos delegados afirmaram,

ainda, em Juízo que os demais integrantes da quadrilha José Alexandrino de

Lira Júnior, Odair José Vieira Monteiro, Michael de Sousa Lima, Thiago

Dantas de Sousa, Jansen Amorim Araújo Pereira  e Daniel  Raiff  Lima e

Silva,  participavam de  forma efetiva  dos  crimes  organizados  pelo  apelante

Gilson  Mendes  Marques  Moreira, apontando  ainda,  Daniel  Raiff  Lima  e

Silva como sendo um dos “linhas de frente” dos assaltos cometidos, dada a

sua  alta  periculosidade.  Além  de  afirmar  que  a  acusada  Fábia  de  Sousa

Oliveira,  companheira  de  Gilson  Marques,  tinha  conhecimento  da

participação do seu companheiro na atuação criminosa, chegando até a auxiliá-

lo  entregando  dinheiro  e  armas  para  a  efetiva  atuação  da  empreitada

criminosa. 

Colhe-se ainda que o Apelante Gilson Marques, levava uma vida

não condizente  com os padrões alegados,  possuindo  carros de alto  valor

econômico,  vultuosa quantidade de  joias,  semijoias e  relógios,  inclusive,

com grande movimentação de dinheiro em suas contas bancárias.

Dimana do conjunto probatório, que alguns crimes efetuados pela

quadrilha podem ser comprovados pelas cópias de alguns inquéritos policiais

constantes no processo, praticados pelos integrantes José Alexandrino de Lira

Júnior (fls. 127/158); Daniel Raiff de Lima e Silva e Jansen de Amorim Araújo
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Pereira (fls. 159/182); Odair José Vieira Monteiro (fls. 183/204), comprovando,

ainda o uso de armas pela quadrilha. 

Por outro lado, não obstante, a negativa de autoria por parte dos

apelantes,  por ocasião dos seus interrogatórios, o acervo probatório colhido

nos  autos,  são  contundentes  em  apontá-los  como  autores  da  empreitada

criminosa. 

Na oportunidade, transcrevo depoimentos dos delegados, quando

inquiridos em Juízo, os quais corroboraram para a exata elucidação dos fatos

sub judice:

A testemunha  Francisco Iasley Lopes  de  Almeida,  em Juízo

(mídia – fl.1038), falou que diante das denúncias iniciou uma investigação para

combater uma onda de roubos a bancos e explosão de caixas eletrônicos, e no

decorrer  das  investigações  conseguiram  identificar  alguns  indivíduos,

rastreando alguns números de celulares. Que através de autorização judicial,

conseguiram interceptar ligações desses números, passando a monitorar todas

as  pessoas  que  estavam  envolvidas  nessas  empreitadas  criminosas.  Que

durante as investigações, restou evidente que o mentor de toda a organização

era Gilson Beira-mar, pois era quem organizava e dava todo o suporte. Que foi

constatado que em cada ação criminosa a ser executada,  Gilson detinha o

controle de toda a operação criminosa, determinando quais eram as pessoas

que  executariam  tais  operações  criminosas,  como  “saidinha  de  bancos”,

explosões de caixas eletrônicos. Que após a prisão do grupo, os crimes desta

natureza despencaram em Campina Grande. Que os demais acusados eram

executores dos delitos arquitetados por Gilson Marques, a saber,  Madureira

Júnior, Raiff, Jansen, sendo este último uma espécie de olheiro do grupo, não

sendo um executor direto, mas ficava dentro das agências bancárias fazendo o

levantamento  da  situação,  repassava  para  Gilson  Beira-mar,  para  este

determinar quem executaria a operação criminosa. Que Lira Júnior e Raiff eram

executores  dos  delitos,  inclusive  homens  de  confiança  de  Gilson.  Que  os
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crimes praticados se davam sempre de arma em punho. Que foram colhidas

informações  dando  conta  da  participação  de  Gilson  na  explosão  de  caixa

eletrônico  no  “Bessa  Shopping” em  João  Pessoa.  Que  o  trabalho  de

interceptação durou alguns meses, tendo a mídia foi juntada aos autos. Que

das  conversas  interceptadas  os  acusados  usavam  de  termos  para  tentar

ludibriar,  ou  tirar  o  foco  da  ação  policial.  Que  as  ações  criminosas  eram

confirmadas através de alguns flagrantes. Que os acusados se utilizavam de

códigos,  quando  das  conversações,  que  diante  desses  códigos  eram

decodificados e os fatos eram confirmados posteriormente,  inclusive  com a

prisão em flagrantes em alguns casos. Que numa das conversas interceptadas,

perceberam que a quadrilha estava planejando uma “saidinha de banco”, razão

pela  qual  foi  montada  toda  uma  operação  para  prender  a  quadrilha  no

momento  da  execução,  no  entanto,  a  ação  policial  foi  percebida  e  alguns

denunciados fugiram. Nessa operação, os Lira Júnior e Raiff foram capturados,

inclusive com duas armas de fogo. Que nesse momento Gilson  também  se

evadiu,  não  sendo  capturado  pelo  fluxo  de  veículo  na  cidade.  Que  tomou

conhecimento, pois não estava nessa operação que foram apreendidas joias

na  residência  de  Gilson  Madureira.  Que  durante  o  monitoramento  ouviram

determinações de Gilson para que Fábia fosse entregar alguns objetos para os

membros da quadrilha, que os objetos era arma de fogo, fazer depósito em

conta. Que as ordens era dada através de códigos. Que os acusados Thiago e

Odair forneciam veículos para o grupo, visando a prática dos delitos. Que se

recorda que Raiff participou do roubo a “Casa do Charque”, que Jansen e  Raiff

foram vistos  num corola,  quando foi  montada a  operação  para  o  delito  de

“saidinha de banco”. Que Michael foi preso por força de mandado de prisão,

sendo reconhecido, pelas informações colhidas como sendo um dos membros

do grupo e como autor de alguns roubos de automóveis.

A  testemunha  Henri  Fábio  Bandeira  Ribeiro (delegado  de

policial civil), em Juízo (mídia – fl.1038 _ Vol. VI), asseverou que participou da

prisão dos acusados,  tendo a delegacia de roubos e furtos  recebido várias

informações acerca da participação dos investigados, inclusive, em explosão
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de  caixas  eletrônicos  e  “saidinhas  de  banco”.  Que  diante  desses  fatos,

solicitaram a quebra de sigilo telefônico, e com as interceptações telefônicas,

passaram a monitorar o grupo e fazer levantamento da participação efetiva de

todos eles, em cada modalidade criminosa. Que o chefe da quadrilha era o

Gilson, que fornecia veículos e armas, inclusive, recrutava os indivíduos para a

prática dos crimes, apontando os locais para a prática dos roubos aos bancos.

Que os  acusados Thiago (Gordo)  e  Michael  foram flagrados em conversas

tratando da prática de roubo no estado de Pernambuco, verificou-se ainda, que

Michael,  Lira  Júnior  e  Odair  José também fazem parte  do  grupo criminoso

comandado  por  Gilson.  Que  o  próprio  depoente  chegou  a  diligenciar  e

confirmar que na cidade de Santa Maria do Cambucá, Michel e Lira Júnior,

foram reconhecidos como autores  de uma explosão de caixa  eletrônico  na

referida  cidade,  inclusive  com  o  modelo  de  arma  utilizado.  Que  Gilson

comentou com Lira Júnior ou Jansen acerca da chegada da vítima  Igo Iale,

proprietário  da  Casa  de  Charque  de  que  o  grupo  levaria  a  quantia  de  R$

46.000,00,  confirmando  o  roubo  praticado  naquele  estabelecimento.  Que  o

grupo  sempre  se  utilizava  de  códigos,  apontando  sempre  “aquele  local”

programando  reunião  e  local  para  arquitetar  o  roubo.  Que  Fábia  era

companheira  de  Gilson  e  fazia  parte  efetivamente  do  grupo,  sendo  a

responsável pela movimentação financeira. Que comandou a prisão de Gilson,

e  da  busca  da  residência  do  acusado  Gilson  foram  encontrados  em

compartimentos  secretos,  tanto  no  guarda-roupas  quanto  do  forro  do  teto

diversas joias, vários mostruários de joias. Que após a apreensão e divulgação

das joias,  duas senhoras (Ana Maria  e Zélia),  compareceram na delegacia,

apresentaram diversos documentos de propriedade das joias e relataram que

parte das joias lhes pertenciam, pois teria sido fruto de roubo na cidade de

Quixeramorim-CE. Que durante a busca na casa de Gilson, Fábia chegou a

dizer que as joias eram suas, mas não provou a propriedade, dizendo algumas

vezes que era presente de Gilson.  Que durante todo o monitoramento,  em

conjunto com a delegacia de roubos e furtos do Estado de Pernambuco, de que

a quadrilha  chefiada por  Gilson era  o  responsável  pela  explosão de vários

caixas eletrônicos, e com a posterior prisão do grupo, as explosões recuaram
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consideravelmente. O acusado Raiff era o chamado “linha de frente” do grupo e

quem  executava  as  ordens  de  Gilson,  sendo  considerado  de  extrema

periculosidade. Que a participação de Thiago e Micael era de conseguir roubar

veículos, para a realização dos delitos. Que todos os denunciados se uniam

para  a  execução  da  modalidade  criminosa  contra  crimes  patrimonial,

notadamente,  explosão  de  “caixas  eletrônicos”  e  “saidinhas  de  bancos”,  se

articulando  entre  eles,  ficando  cada  um  responsável  por  uma  parte  da

operação criminosa,  ou  seja,  “linha de frente”,  “furtar  veículos”  e  os  outros

participariam colocando “explosivos”. Que Gilson possuía uma casa muito boa,

dois bons veículos, mas não possuía padrão de ter joias no importe de um

milhão de reais. Que pelos códigos monitorados pelos acusados e decifrados

pelos policiais os mesmos se confirmaram com a prática delituosa.  Que os

acusados  falavam  objetivamente  quanto  a  prática  dos  crimes,  todavia  se

utilizavam  de  códigos,  como  “parada”,  “botar  molas”.  Que  foi  solicitada  a

quebra de sigilo bancário e fiscal de Fábia e Gilson para justificar a condição

social e econômica, justificando a vida que levavam, sem justificar o patrimônio,

inclusive,  quando foi  encontrado um milhão de reais  em joias.  Que não foi

encontrado nenhum documento que justificasse a propriedade das mesmas

pelo acusado. Que as joias escondidas no forro da residência do casal ainda

estavam com preços. Que durante o monitoramento flagrou alguns diálogos de

Gilson com Lira Júnior e Jansen combinando fazer outros crimes, a exemplo do

roubo de Iale – Casa do Charque, tendo o proprietário da Casa do Charque,

reconheceu Jansen, por foto, como sendo um dos que lhe abordou por ocasião

do assalto. Que esse assalto se deu em uma “saidinha de banco”, quando a

vítima iria fazer o depósito dos do comércio, em torno de R$ 46.000,00. Que

Odair José tinha a função de roubar veículos para a prática dos delitos, além

de  fornecer  armas  para  o  grupo  e  participava  das  explosões.  Que  Thiago

também  tinha  a  função  de  roubar  veículos.  Que  Raiff  responde  a  vários

procedimentos inclusive acusado de roubo de um veículo de uma médica. Que

Michael era também o responsável pelo roubo de veículo para serem utilizados

nos crimes.
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Cumpre  observar  que  as  provas  dos  autos  demonstram  que  a

associação criminosa se dedicava ao cometimento de roubos com o emprego

de arma de fogo.

A prova  acostada  aos  autos,  especialmente  as  transcrições  das

interceptações  telefônicas  realizadas  indicam  um  vínculo  associativo

permanente para fins criminosos, uma predisposição comum de meios para a

prática de uma série indeterminada de delitos e uma contínua vinculação entre

os associados para a concretização de um programa delinquencial.

Nesse sentido:

EMENTA:  APELAÇÕES  CRIMINAIS  -  ROUBO
MAJORADO  E  ASSOCIAÇÃO  CRIMINOSA  -
PRELIMINAR -  NULIDADE PELA CONCESSÃO DE
VISTA DOS AUTOS À PROCURADORIA-GERAL DE
JUSTIÇA - ATUAÇÃO NA QUALIDADE DE CUSTOS
LEGIS - AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO
CONTRADITÓRIO.  PRELIMINAR  REJEITADA.  [...]
MÉRITO  -  IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA -  ROUBO
MAJORADO  -  PEDIDO  ABSOLUTÓRIO  -
POSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO EM RELAÇÃO
A  UM  DOS  ACUSADOS  -  PROVAS  FRÁGEIS  -
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  SUFICIENTEMENTE
COMPROVADAS  EM  RELAÇÃO  AOS  DEMAIS
AGENTES  -  DECOTE  DA  CAUSA  ESPECIAL  DE
AUMENTO  DE  PENA PELO  EMPREGO  DE  ARMA
(ART.  157,  §  2º,  INC.  I,  DO  CÓDIGO  PENAL)  -
INVIABILIDADE  -  PRESCINDIBILIDADE  DA
APREENSÃO E PERÍCIA NO ARTEFATO - DECOTE
DA  MAJORANTE  RELATIVA  AO  CONCURSO  DE
AGENTES  (ART.  157,  §  2º,  INC.  II,  DO  CÓDIGO
PENAL)  -  NÃO  CABIMENTO  -  COMUNHÃO  DE
DESÍGNIOS  E  UNIÃO  DE  PROPÓSITOS
EVIDENCIADA  -  ASSOCIAÇÃO  CRIMINOSA
ARMADA - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO
-  IMPOSSIBILIDADE  -  CONJUNTO  PROBATÓRIO
ROBUSTO -  CONDENAÇÃO MANTIDA - REVISÃO
DA PENA APLICADA - PERTINÊNCIA - APLICAÇÃO
DO  CONCURSO  DE  CRIMES  NA  MODALIDADE
PREVISTA NO ART. 71 DO ESTATUTO REPRESSIVO
- ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - MATÉRIA
AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - IRRESIGNAÇÃO
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MINISTERIAL - PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA FIGURA
JURÍDICA RELATIVA À "HABITUALIDADE DELITIVA"
- NÃO CONFIGURAÇÃO - CRIMES PERPETRADOS
EM  CONTINUIDADE  DELITIVA.  RECURSO
MINISTERIAL  NÃO  PROVIDO  E  RECURSOS
DEFENSIVOS  PROVIDOS  EM  PARTE.  01.  [...]  05.
Restando evidenciada a comunhão de desígnios e
a  união  de  propósitos  entre  os  acusados,  bem
como  o  animus  associativo  prévio,  estável  e
permanente que mantinham entre si, com vistas a
praticar  infrações  penais,  mediante  emprego  de
armas  de  fogo,  resta  caracterizado  o  delito  de
associação criminosa armada, previsto no art. 288,
parágrafo único, do Código Penal. 06.(...)   (TJMG - 
Apelação  Criminal   1.0145.13.069120-0/001,
Relator(a):  Des.(a)  Rubens  Gabriel  Soares,  6ª
CÂMARA  CRIMINAL,  julgamento  em  28/11/2017,
publicação da súmula em 13/12/2017) – grifo nosso

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  FURTO.
QUADRILHA.  ÉDITO  CONDENATÓRIO.
INSATISFAÇÃO.  RECONHECIMENTO  DA
ATENUANTE  DA CONFISSÃO  JÁ  REALIZADO
NA INSTÂNCIA A QUO. PREJUDICIALIDADE DO
PEDIDO.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
COMPROVADAS  DO  CRIME  DE  QUADRILHA.
IMPOSSIBILIDADE  DE  ABSOLVIÇÃO.
MANUTENÇÃO  DA  CONDENAÇÃO.
DESPROVIMENTO  DO  APELO.  Para  que  se
configure  o  crime  de  quadrilha,  imperiosa  a
comprovação,  sem  rastro  de  dúvida,  do
vínculo  associativo  permanente,  estável  e
duradouro  do  réu  com outras  três  pessoas,
para o fim de cometer crimes, o que, in casu,
logrou-se  demonstrar.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00000410920098150761,  Câmara  Especializada
Criminal,  Relator  DES.  JOAO  BENEDITO  DA
SILVA , j. em 19-05-2015) - grifei

Assim, pelo que restou apurados nos autos, as circunstâncias do

crime  demonstram,  à  exaustão,  a  organização  do  grupo  no  desenrolar  da

cadeia  criminosa,  com  emprego  de  meios  concatenados  de  execução  dos

ilícitos. 
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Ora,  só  uma  organização  duradoura  e  com  vínculo  associativo

estável e permanente poderia dar abrigo às ousadas empreitadas criminosas,

portanto,  dúvidas  não  pairam,  a  meu  sentir,  quanto  à  caracterização  da

quadrilha, não merecendo prosperar as súplicas absolutórias  formuladas nos

apelos de todos os ora Apelantes.

Destarte,  julgo  suficiente  para  embasar  o  decreto  condenatório  o

conjunto probatório constante dos autos, não merecendo prosperar o pedido de

absolvição, em relação ao delito de formação de quadrilha.

3. DA ABSOLVIÇÃO -  CRIME DE  RECEPTAÇÃO (CP, ART.

180, CAPUT)

 

Os  Apelantes  Gilson  Mendes  Marques  Moreira  e  Fábia  de

Sousa Oliveira, pugnam, pela desclassificação do crime de receptação para a

sua modalidade culposa.

Contudo, sem razão.

Isso  porque,  a  materialidade  e  autoria  delitiva  restaram

sobejamente  comprovadas,  pela  apreensão na residência  dos Apelantes de

grande  quantidade  de  joias  e  semijoias,  conforme  se  extrai  do  auto  de

apreensão (fls. 235/236), bem como pelas demais provas dos autos.

Com efeito,  as testemunhas  Ana Maria Martins dos Santos e

Maria Zélia Freitas Medeiros,  quando em Juízo (mídia – 1.038), afirmaram

que foram vítimas de um assalto na cidade de  Quixeramobim-CE, de onde

foram roubadas várias joias que estavam para ser revendidas, afirmando que

parte das joias apreendidas na residência do casal correspondiam as mesmas

subtraídas em Quixeramobim-CE.

Verifica-se ainda, que as joias apreendidas na residência do casal,
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foram encontradas em lugares secretos (guarda-roupas e no forro de gesso da

casa),  além  de  ainda  constar  etiquetas  com   seus  preços  respectivos,

demonstrando que não chegaram a ser usadas, não havendo qualquer dúvida,

pelo que restou apurado os apelantes tinham a plena consciência de que os

bens eram produtos de crime.

Não obstante, os Apelantes quando interrogados, afirmem que os

objetos apreendidos era para uso pessoal, não justificou de modo plausível, a

licitude da aquisição das joias. Não houve apresentação de recibo nem de nota

fiscal.

Ora, a apreensão da res furtiva em poder do apelante, somada às

demais circunstâncias das quais se revestem o fato, e corroborada pela prova

oral colhida, fazem recair sobre ele a presunção de que sejam os autores do

delito de receptação, invertendo-se o ônus da prova, transferindo a ele o

dever de demonstrar e provar a escusa para justificar a comprometedora

situação em que foram flagrados, o que, todavia, não foi feito.

Destarte, considerando-se que a prova da ciência da origem ilícita

da  coisa,  no  crime  de  receptação,  é  difícil  de  ser  obtida,  as  aludidas

circunstâncias das quais se revestem o fato permitem que seja auferido o dolo

na conduta do agente, como ocorreu, in casu.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial

"Em  se  tratando  de  crime  de  receptação  dolosa,  a
demonstração de que o agente tinha ciência sobre a
origem  ilícita  da  coisa  pode  ser  deduzida  de
conjecturas ou circunstâncias exteriores,  ou seja,  do
comportamento  ab  externo,  do  modus  operandi  do
comprador, uma vez que, não se podendo penetrar no
foro íntimo do agente, não há como aferir-se o dolo de
maneira  direta  ou positiva"  (TACRSP -  RJDTACRIM
35/285-6)

PENAL - RECEPTAÇÃO SIMPLES E QUALIFICADA -
SENTENÇA  ABSOLUTÓRIA  -  IRRESIGNAÇÃO
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MINISTERIAL  -  PROVA  DO  DOLO  -
CARACTERIZAÇÃO  -  CONDENAÇÃO  QUE  SE
IMPÕE. - O conhecimento da origem ilícita da coisa no
crime de receptação simples (art. 180, caput, do CP) é
prova difícil de ser obtida, podendo ser demonstrada
por  circunstâncias  e  indícios  que  ornamentam  a
prática criminosa. (...).  (TJMG - Apelação Criminal nº
1.0223.01.078062-3/001  -  Relator:  Des.  Júlio  Cezar
Guttierrez,  j.  10/03/2010,  p.  23/04/2010)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA  -  RECEPTAÇÃO  -  ABSOLVIÇÃO  -
IMPOSSIBILIDADE  -  APREENSÃO  DA  "RES
FURTIVA" EM PODER DO AGENTE – PRESUNÇÃO
DE RESPONSABILIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA  -  CONDENAÇÃO  MANTIDA  -
INCONFORMISMO  MINISTERIAL –  CONDENAÇÃO
DO  RÉU  PELO  CRIME  DO  ARTIGO  311  DO  CP
-INVIABILIDADE  -  AUSÊNCIA  DE  PROVAS  -
ABSOLVIÇÃO MANTIDA - REDUÇÃO DA PENABASE
-  NECESSIDADE  -  ANÁLISE  EQUIVOCADA  DE
CIRCUNSTÂNCIA  JUDICIAL  -  PENA DE  MULTA -
REDUÇÃO  DE  OFÍCIO  -  POSSIBILIDADE  -
PROPORCIONALIDADE  À  PENA  PRIVATIVA  DE
LIBERDADE IMPOSTA - REDUÇÃO DO VALOR DO
DIA-MULTA -  VIABILIDADE  DE  MODIFICAÇÃO  DO
REGIME PRISIONAL - HONORÁRIOS FIXADOS AO
DEFENSOR  DATIVO  -  RECURSO  MINISTERIAL
DESPROVIDO  E  RECURSO  DEFENSIVO
PARCIALMENTE  PROVIDO,  REDUZIDOS,  DE
OFÍCIO,  A PENA DE  MULTA E  O  VALOR  DO  DIA
MULTA. Comprovadas a autoria e a materialidade do
crime  de  receptação,  inviável  a  absolvição  e  a
desclassificação para o crime de receptação culposa.
Presume-se  a  responsabilidade  do  acusado
encontrado na posse da coisa subtraída, invertendo-
se  o  ônus  da  prova,  transferindo-se  ao  agente  o
encargo de comprovar a legitimidade da detenção da
"res  furtiva",  mormente  se  não há  prova da escusa
apresentada. Inexistindo nos autos comprovação,  ao
menos indiciária, de que o réu tenha concorrido para a
troca das placas identificadoras do veículo, deve ser
absolvido  da  imputação  do  art.  311  do  CP.  A
quantidade  de  dias-multa  deve  guardar
correspondência  com  a  gravidade  do  delito  e  sua
apenação, ao passo que o valor do dia-multa deve ser
fixado  tendo  em  conta  a  situação  econômica  do
condenado.  (TJMG  -  Apelação  Criminal
1.0290.16.000341-1/001,  Relator(a):  Des.(a)  Márcia
Milanez  ,  6ª  CÂMARA  CRIMINAL,  julgamento  em
23/05/2017, publicação da súmula em 02/06/2017).
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Portanto, diversamente do que sustentam os Apelantes, consta nos

autos acervo probatório apto a embasar a condenação nos termos em que foi

estabelecida na sentença. É dizer: está devidamente comprovada a receptação

dolosa, o que afasta a tese da desclassificação pleiteada.

4. DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (CP, ART. 29, §

1º).

Requer ainda a Apelante Fábia de Sousa Oliveira a aplicação do §

1º do art. 29 do CP, aduzindo que a sua participação foi de menor importância.

Contudo, sem razão. 

 

É que conforme as provas colhidas no caderno processual  restou

comprovado  que  tal apelante  teve  a  participação  efetiva  na  associação

criminosa,  tendo  como  líder  da  associação  o  seu  companheiro  Gilson

Marques  Mendes  Madureira,  participando  de  vários  atos,  como:  entregar

dinheiro e armas para atuação do bando.

No caso, a atuação da recorrente foi de fundamental importância

para o cometimento do delito, não havendo que se falar em participação de

somenos importância,  uma vez que como visto havia divisão de tarefas, as

quais, aliadas às demais, formaram um todo indivisível e determinante para o

resultado da empreitada criminosa.

Nesse sentido:

"(...)  Inexiste  participação  de  menor  importância
em relação àquele que se responsabiliza por uma
das fases de divisão de tarefas, a qual, aliada às
demais, realiza um todo indivisível e determinante
para o sucesso da empreitada criminosa..." (TJMG -
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Apelação  Criminal  1.0024.16.090316-7/001,  Relator
(a):  Des.(a)  Eduardo Brum,  4ª  CÂMARA CRIMINAL,
julgamento em 28/06/2017, publicação da súmula em
05/07/2017).

"Não há como acolher a alegada participação de
menor importância quando ficar evidenciado que
todos os  acusados participaram efetivamente da
empreitada  criminosa,  uns  vigiando,  outros
ingressando  no  domicílio  alheio  e  todos
carregando os bens subtraídos, o que revela que
todos  estavam  vinculados  para  o  mesmo
desiderato  criminoso" (Apelação  Criminal
1.0480.03.040869-8/001,  Rel.  Des.  Antônio  Armando
dos  Anjos,  3ª  CÂMARA CRIMINAL,  julgamento  em
05/04/2011, publicação da súmula em 27/05/2011).

Portanto,  não  há  como  reconhecer  a  participação  de  menor

importância, como pleiteado pela recorrente.

5. DA PENA.

Pugnam,  ainda,  os  Apelantes  Gilson Mendes Marques Moreira,

Fábia de Sousa Oliveira e Michael Sousa Lima, a redução da pena imposta.

No entanto, tenho que com relação aos Apelantes  Gilson Mendes

Marques  Moreira e  Fábia  de  Sousa  Oliveira, a  reprimenda  não  merece

nenhum reparo.

Isso porque, verifica-se da sentença atacada (fls. 1.619/1.635v - Vol.

IX)  que o magistrado sopesou as circunstâncias judiciais, previstas no art. 59

do CP, de forma fundamentada.

No caso, quanto a Apelante Fábia de Sousa Oliveira, o Juiz a quo

assim procedeu:

Para o  crime previsto no art.  288,  parágrafo único, do CP,  na
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primeira fase, considerando as circunstâncias judiciais favoráveis, fixou a pena

base no patamar mínimo, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão. Na segunda

fase,  não  há  atenuantes  e  agravantes  a  considerar.  Na  terceira  fase

reconheceu a majorante do paragrafo único do art. 288, do CP, majorando-a

em 03 (três) meses de reclusão, tornando-a definitiva em 01(um) ano e 03

(três) meses de reclusão. 

Para o crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do CP,  na

primeira fase, considerando as circunstâncias judiciais favoráveis, fixou a pena

base no patamar mínimo, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão. Não havendo

atenuante e agravante, nem majorantes ou minorantes, tornou-a definitiva em

01 (um) ano de reclusão.

Por fim, aplicou o concurso material  (CP, art.  69),  perfazendo um

total de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Quanto  ao  Apelante  Gilson  Mendes  Marques  Moreira, o

magistrado assim fundamentou:

Para o  crime previsto no art.  288,  parágrafo único, do CP,  na

primeira  fase,  considerando  as  circunstâncias  judiciais  desfavoráveis  ao

Apelante (antecedentes, conduta social e personalidade), fixou a pena base um

pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência (CP, art.

61, I), aumentando-a em 06 (seis) meses.

Na terceira fase reconheceu a majorante do paragrafo único do art.

288, do CP, majorando-a em 01 (um) ano de reclusão, tornando-a definitiva em

03 ( três) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 

Para o crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do CP,  na
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primeira  fase,  considerando  as  circunstâncias  judiciais  desfavoráveis

(antecedentes, conduta social e personalidade), fixou a pena base no patamar

mínimo, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão. 

Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência (CP, art.

61, I), aumentando-a em 06 (seis) meses, tornando-a definitiva em  03 (três)

anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Por fim, aplicou o concurso material  (CP, art.  69),  perfazendo um

total de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

É escusado dizer  que o juiz  tem poder  discricionário para fixar  a

pena dentro dos limites legais, desde que o faça fundamentadamente. É que,

não constituindo direito subjetivo do acusado a estipulação dessa pena em seu

grau  mínimo,  pode  o  magistrado,  considerando  as  diretrizes  do  sistema

trifásico, majorá-la para alcançar os objetivos da sanção. 

E  assim  portou-se,  iniludivelmente,  o  douto  magistrado

sentenciante,  que se  referiu,  de  forma explícita,  aos motivos  legais  da  sua

elevação.

Dessa  forma,  a  fixação  da  pena-base  apresenta-se,  em

quantidade suficiente para reprovação e prevenção dos delitos praticados pelos

ora  apelantes,  devendo  se  manter  a  sanção  cominada,  mostrando

improcedente o pleito de redução da pena.

Logo, não há que se falar em reforma da pena imposta, mormente

quando a motivação empregada na individualização da sanção penal, eis que

devidamente fundamentado o  decisum,  nos termos do  art.  93, inciso IX, da

Constituição Federal. 

Contudo,  tenho que merece um pequeno reparo a reprimenda,

com relação ao Apelante Michel Sousa Lima.
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Para melhor, aferir a pretensão do Apelante Michael Sousa Lima,

transcrevo parte da sentença no ponto atacado (fls.1634v/1635):

“A culpabilidade é inerente ao tipo, não tendo o
réu  extrapolado  a  conduta  descrita  em  lei;  Os
antecedentes  não  são  bons,  uma  vez  que  o
acusado  possui  uma  vasta  ficha  criminal
(fls.1519/1521).  A  conduta  social  e  a
personalidade  do  réu  demonstram  ser  uma
pessoa estritamente voltada ao mundo do crime,
sem o menor respeito às normas do convívio em
sociedade; os motivos do crime são inerentes ao
tipo;  As circunstâncias  do crime foram normais.
Não foram apuradas consequências extrapenais
relevantes. Não há vítima para o delito em tela,
pois  sua  finalidade  é  o  cometimento  de  novos
crimes.
Assim,  arrimado  nas  circunstâncias  judiciais
acima referidas, em 1ª fase, estabeleço a pena-
base em 02(dois) nos de reclusão.
Na  2ª  fase,  reconheço  a  agravante  da
reincidência, (art.61, I CP) em face do denunciado
já ter sido condenado anteriormente por sentença
penal  transitada  em  julgado  (Proc.0002638-
96.2011.815.0241, pena de 02 anos e 00 meses
de reclusão), razão pela qual majoro sua pena em
03(três) meses de reclusão.(...)”

No caso, verifica-se que o magistrado quando da fixação da pena

base, na primeira fase, reconheceu como desfavorável os antecedentes e na

segunda fase, agravou a pena pela reincidência (CP, art. 61, inc. I).

No  entanto,  analisando  os  antecedentes  criminais  do  acusado,

verifica-se que este só possui uma condenação com trânsito em julgado (fls.

1519/1521), não podendo tal condenação ser utilizada como fundamento para

as duas fases, conforme entendimento sumular n. 241 do STJ, constituindo

assim, um bis in idem.
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Referida Súmula n. 241 do STJ, assentou:

A reincidência penal não pode ser considerada
como  circunstância  agravante  e,
simultaneamente, como circunstância judicial. 

Assim, passo a redimensionar a reprimenda.

Na  primeira  fase  , considerando  as  circunstâncias  judiciais,  e

tendo como desfavoráveis (a conduta e a personalidade), fixo a pena base,

acima do patamar mínimo, ou seja, em 01 (um) anos e 06 (seis) meses de

reclusão.

Na segunda fase  , reconheço a agravante da reincidência (art.61,

I CP) em face do denunciado já ter sido condenado anteriormente por sentença

penal transitada em julgado (fls. 1519/1521), razão pela qual majoro sua pena

em 03 (três) meses de reclusão.

Na  terceira fase, reconheço a majorante do paragrafo único do

art. 288, do CP, majorando-a em 01 (um) ano de reclusão, tornando-a definitiva

em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão. 

Requer ainda o Apelante Michael de Sousa Lima, a modificação

do regime menos gravoso para o cumprimento da pena.

No entanto, sem razão.

Isso porque, verifica-se da sentença condenatória (fl.1635), que o

magistrado  justificou  o  regime  inicial,  como  o  fechado,  nos  seguintes

fundamentos:

“(…)  Estabeleço  como  regime  inicial  de
cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º,
a, CP, O FECHADO, justificando o regime mais
gravoso, quando deveria ser o regime aberto pelo

Desembargador João Benedito da Silva
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quantum da pena aplicada (art. 33, § 2º, b), em
face da periculosidade do sentenciado, bem como
pela reincidência(...)”. 

Dessa  forma,  o  regime  fora  devidamente  fundamentado,

conforme as determinações legais, não havendo o que modificar. 

6. DA EXTENSÃO AO CORRÉU DANIEL RAIFF LIMA E SILVA.

Outrossim, muito embora o acusado Daniel Raiff Lima e Silva

devidamente  condenado  pela  r.  sentença  de  fls.  1619/1635v.,  não  tenha

recorrido do  decisum, com relação a pena é certo afirmar que, por força do

disposto no art.  580 do Código de Processo Penal,  os efeitos  do  presente

julgado relativo a Michel de Sousa Lima devem a ele ser estendidos, eis que o

MM.  Juiz  se  utilizou  dos  mesmos  fundamentos  para  dosar  a  respectiva

reprimenda. Nesta linha:

“Se  as  circunstâncias  judiciais  foram  valoradas,
essencialmente,  sob os mesmos fundamentos,  o
redimensionamento  da  pena  promovido  com
relação aos demais apelantes deve ser estendido
àquele  que  não teve  seu recurso conhecido,  em
obediência ao disposto no artigo 580 do Código de
Processo  Penal”.  TJDFT  - (20110112244556APR,
Relator:  NILSONI  DE  FREITAS,  Revisor:  JOÃO
BATISTA  TEIXEIRA,  3ª  Turma  Criminal,  DJE:
24/10/2013. Pág.: 113).

Também, nesse norte o entendimento desta Câmara Especializada

Criminal:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  CONTRA  0
PATRIMÔNIO.  ROUBO  QUALIFICADO.  USO  DE
ARMA DE FOGO. FORMAÇÃO DE QUADRILHA OU
BANDO ARMADO. RECEPTAÇÃO. SUBTRAÇÃO DE
AUTOMÓVEL.  PRODUTO  DO  ROUBO
ENCONTRADO  NA  RESIDÊNCIA  DE  UM  ,DOS
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ACUSADOS.  IRRESIGNAÇÕES.  PLEITOS  .
ABSOLUTÓRIOS  PELO  DELITO  DE  QUADRILHA.
EXCLUSÃO  DE  UM  DOS  ACUSADOS  RESTANDO
CONDENADO  APENAS  TRÊS.  ATIPICIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.  IRRESIGNAÇÃO  DE  UM  DOS
APELANTES  QUANTO  A  CONDENAÇÃO  PELO
ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE
INDUVIDOSAS.  RECONHECIMENTO  PELA VÍTIMA
DO  ROUBO.  CONJUNTO  PROBATÓRIO
DESFAVORÁVEL  AO  PLEITO  DEFENSIVO.
RESPONSABILIDADE  INAFASTÁVEL.  APELO
ALTERNATIVO  DOS APELANTES PELA REDUÇÃO
DA  PENA.  IMPOSSIBILIDADE.  REPRIMENDAS
FIXADAS  DENTRO  DOS  PARÂMETROS  LEGAIS.
PODER DISCRICIONÁRIO DO JUIZ.  QUANTIDADE
NECESSÁRIA PARA REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO
DO  DELITO.  DESPROVIMENTO  DE  AMBOS  OS
APELOS.  ERRO  MATERIAL.  RECONHECIMENTO.
DIMINUIÇÃO DAS REPRIMENDAS.  EXTENSÃO A0
RÉU  NÃO  RECORRENTE. Para  a  configuração  do
crime de quadrilha, não é necessária a identificação ou
condenação de todos os elementos que completariam
o  número  mínimo  de  quatro  integrantes,  o  qual  é
exigido para  a realização da figura delituosa,  sendo
fundamental  a  certeza  da  participação  de  outros
membros  que  satisfaça  este  mínimo,  o  que  está
plenamente  demonstrado  nos  autos.  -  A  suposta
insuficiência  de  provas,  tão  decantada  pelos
recorrentes para embasar  as absolvições almejadas,
esmorece  em  face  da  materialidade  e  da  autoria
incontestes, posto que esteadas em provas concretas
e  vigorosas.  —Em  tema  de  delito  patrimonial,  a
palavra  da  vítima,  especialmente  quando  descreve
com firmeza a  cena  criminosa  e  identifica  o  agente
com  igual  certeza,  representa  valioso  elemento  de
convicção quanto à certeza da autoria da infração. —
Tendo  a  pena  base  sido  fixada  em  quantidade
necessária e suficiente para reprovação e prevenção
do delito,  há que se manter a sanção cominada.  —
Cabe  ao  Tribunal  corrigir  a  reprimenda  aplicada
quando vislumbrar evidente erro material na fixação da
pena,  motivo  pelo  qual,  no  presente  caso,  deve-se
reduzi-la.  -  Por  seu  caráter  estritamente  objetivo,
deve-se  estender  os  efeitos  da  decisão  a
cosentenciado não apelante, nos termos do art.580
do  Código  de  Processo  Penal.  (TJPB-
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
01120110125208003,  CAMARA  CRIMINAL,  Relator
Carlos Martins Beltrão Filho, j. em 18-01-2013) 
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No caso, verifica-se da sentença condenatória,  que o magistrado,

também,  quando da fixação da reprimenda com relação ao acusado  Daniel

Raiff  Lima  e  Silva,  na  primeira  fase,  reconheceu  como  desfavorável  os

antecedentes e na segunda fase, agravou a pena pela reincidência (CP, art. 61,

inc. I).

No  entanto,  analisando  os  antecedentes  criminais  do  acusado,

verifica-se que este só possui uma condenação com trânsito em julgado (fls.

1522/1524), não podendo tal condenação ser utilizada como fundamento para

as  duas  fases,  conforme  entendimento  sumular  n.  241  do  STJ  (já

demonstrado), constituindo assim, um bis in idem.

Assim, passo a redimensionar a reprimenda.

Na  primeira  fase,  considerando  as  circunstâncias  judiciais,  e

tendo como desfavoráveis (a conduta e a personalidade), fixo a pena base,

acima do patamar mínimo, ou seja, em 01 (um) anos e 06 (seis) meses de

reclusão.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência, (art.61,

I CP) em face do denunciado já ter sido condenado anteriormente por sentença

penal transitada em julgado (fls. 1522/1524), razão pela qual majoro sua pena

em 03 (três) meses de reclusão.

Na  terceira fase, reconheço a majorante do paragrafo único do

art. 288, do CP, majorando-a em 01 (um) ano de reclusão, tornando-a definitiva

em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão. 

Dessa forma, estendo os efeitos da decisão ao corréu, nos termos

do art. 580 do Código de Processo Penal.
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7. DO CONCURSO DE CRIMES

Os  recorrentes Fábia  de  Sousa  Oliveira e  Gilson  Marques

Mendes  Madureira,  condenados  por  associação  criminosa  e  receptação,

pugnaram pela aplicação do concurso formal entre os referidos delitos.

Contudo, sem razão.

Na oportunidade, vale ressaltar que ao contrário do requerido nas

razões defensivas, por se tratar de delitos distintos e independentes, devem os

recorrentes responder, em concurso material. 

Dispõe o art. 69 do Código Penal:

Art.  69  -  Quando o agente,  mediante  mais de uma
ação  ou  omissão,  pratica  dois  ou  mais  crimes,
idênticos  ou  não,  aplicam-se  cumulativamente  as
penas privativas de liberdade em que haja incorrido.
No  caso  de  aplicação  cumulativa  de  penas  de
reclusão e de detenção,  executa-se primeiro aquela.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984 

Assim,  conforme já  demonstrado nos autos,  os recorrentes foram

condenados pela  prática  dos delitos  de  formação  de quadrilha  (associação

criminosa)  e  receptação,  sendo  delitos  distintos  e  independentes,  se

amoldando no caso,  em concurso material,  como determinado na sentença

condenatória.

Dessa forma, não há como reconhecer o concurso formal de crimes

(CP, art. 70), pelas razões acima expostas.

8. DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.
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O  apelante  Thiago  Dantas  de  Sousa,  pugna  pela  redução  da

prestação  pecuniária  de  10  (dez)  salários  mínimos,  para  01  (um)  salário

mínimo, alegando ser apenas um profissional autônomo, não tendo condições

de cumpri-la.

No entanto, tenho que sem razão.

Pois  bem,  embora  o  recorrente  tenha  alegado  a  hipossuficiência

financeira, devemos lembrar que a imposição da sanção decorre de lei, não

podendo ficar ao livre alvedrio da parte a escolha daquela que lhe parecer mais

conveniente.  Independentemente  da  condição  financeira  do  réu,  em

decorrência do princípio da inevitabilidade, cabe a ele se adequar a sanção que

lhe fora imposta e não o Judiciário.

Aliás, se porventura, o apenado estiver com dificuldades financeiras

para o cumprimento da sanção pecuniária, poderá ser resolvida, se for o caso,

junto ao juízo da Execução,  (art.  66, III,  'a',  Lei nº 7.210/84) determinar  "a

forma  de  cumprimento  da  pena  restritiva  de  direitos  e  fiscalizar  sua

execução".

Nesse sentido: 

EMENTA:  APELAÇÃO  CRIMINAL.  DISPARO  DE
ARMA DE FOGO. PRELIMINARES ARGUIDAS QUE
DIZEM  RESPEITO  AO  MÉRITO  DA  AÇÃO.
REJEIÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  DA
MATERIALIDADE EM RAZÃO DA NÃO APREENSÃO
DA  ARMA  DE  FOGO.  ABSOLVIÇÃO  DESCABIDA.
CÁPSULAS  DEFLAGRADAS  APREENDIDAS  NO
LOCAL  DOS  FATOS  E  SUBMETIDAS  A  EXAME
PERICIAL. PROVA TESTEMUNHAL QUE ASSEGURA
A  AÇÃO  PRATICADA  PELO  APELANTE.
ATIPICIDADE  DA  CONDUTA.  AUSÊNCIA  DE
PERIGO.  INADMISSIBILIDADE.  CRIME  FORMAL E
DE PERIGO ABSTRATO QUE SE CONSUMA COM A
SIMPLES AÇÃO  DE EFETUAR OS DISPAROS EM
VIA  PÚBLICA.  PRESCINDIBILIDADE  DA
DEMONSTRAÇÃO  DO  EFETIVO  PERIGO.
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CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
CORPORAL  POR  RESTRITIVAS  DE  DIREITOS.
MEDIDAS DETERMINADAS CONFORME ART. 46 DO
CPB. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. EXCLUSÃO PELA
INCAPACIDADE  ECONÔMICA  DE  PAGAMENTO.
INCOMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE  DE
PARCELAMENTO  NO  JUÍZO  DA  EXECUÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO. - Devem ser rejeitadas as
preliminares que arguem matérias que dizem respeito
ao mérito da ação (ausência de prova da materialidade
delitiva e necessidade de absolvição por atipicidade da
conduta).  - Embora não apreendida a arma de fogo,
esta  circunstância,  por  si  só,  não  impede  que  seja
reconhecida a materialidade do delito do art. 15 da Lei
10.826/03,  notadamente  se  há  exame  pericial
realizado,  com conclusão por  parte dos peritos,  nas
cápsulas deflagradas encontradas no local dos fatos e,
ainda,  a  prova  testemunhal  atesta  referida  ação
perpetrada  pelo  acusado.  -  Para  a  configuração  do
crime  do  art.  15  da  Lei  10.826/03  é  irrelevante  a
demonstração  do  efetivo  perigo,  porque  se  trata  de
delito  formal  e  de  perigo  abstrato  cuja  consumação
ocorre  com  a  simples  ação  do  réu  de  efetuar  os
disparos em via pública. - Substituída a pena corporal
por restritivas de direitos nos exatos termos do art. 44
do  CPB,  em  proporcionalidade  com  a  reprimenda
corporal,  e,  ainda,  incomprovada  a  incapacidade
econômica de pagamento da prestação pecuniária
(que poderá, se for o caso, ser parcelada pelo juízo
da  Execução),  nada  há  que  ser  alterado  neste
tocante.  -  Recurso  não  provido.  (TJMG -  Apelação
Criminal  1.0687.10.004749-1/001,  Relator(a):  Des.(a)
Nelson Missias de Morais  ,  2ª  CÂMARA CRIMINAL,
julgamento em 22/06/2017, publicação da súmula em
03/07/2017) – grifei.

Sendo assim, rechaço o apelo defensivo, devendo ser mantido o que

consta no édito condenatório.

9. DA RESTITUIÇÃO DA QUANTIA APREENDIDA. 

Por fim, requer o Apelante Thiago Dantas de Sousa a liberação do

quantum apreendido na posse do recorrente, sob o argumento que não restou

evidenciada a sua origem ilícita.
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Contudo o pedido não deve ser conhecido, por falta de legitimidade

da causa.

No  caso,  verifica-se  que  em  nenhum  momento  o  Apelante

comprovou  a  propriedade  licita  do  valor  apreendido, sendo  inviável se

conhecer do presente recurso ante a ilegitimidade da parte em requerer sua

restituição, conforme disposto no artigo 577, parágrafo único, do Código de

Processo Penal. Verbis:

Art. 577. O recurso poderá ser interposto pelo 
Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo 
réu, seu procurador ou seu defensor.

Parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, 
recurso da parte que não tiver interesse na 
reforma ou modificação da decisão. 

Dessa forma, não tomo conhecimento do pedido.

 Nos demais capítulos, mantem-se o que consta da sentença.

Forte nessas razões, NÃO TOMO CONHECIMENTO, QUANTO AO

PEDIDO  DE  RESTITUIÇÃO  DE  LIBERAÇÃO  DE  QUANTIA APREENDIDA

FEITO POR THIAGO DANTAS SOUSA; NEGO PROVIMENTO   AOS APELOS

DE FÁBIA  DE  SOUSA  OLIVEIRA,  GILSON  MARQUES  MENDES

MADUREIRA, ODAIR JOSÉ VIEIRA MONTEIRO, JOSÉ ALEXANDRINO DE

LIRA JÚNIOR, THIAGO DANTAS DE SOUSA, JANSEN AMORIM ARAÚJO

PEREIRA E  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL    AO  APELO  DE MICHAEL DE

SOUSA LIMA,  PARA TÃO  SOMENTE  REDUZIR  A PENA E,  DE  OFÍCIO,

ESTENDER  OS  MESMOS  EFEITOS  AO  NÃO APELANTE  DANIEL RAIFF

LIMA E SILVA, NOS TERMOS DO ART. 580, DO CPP. Oficie-se.

É como voto.

                 Presidiu o julgamento, com voto,  o Excelentíssimo Senhor

Desembargador João Benedito da Silva
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Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho,  Presidente da Câmara Criminal,

dele participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Batista

Barbosa (Juiz de Direito convocado, com jurisdição limitada, em substituição ao

Exmo.  Sr.  Des.  João  Benedito  da  Silva),  relator,  e  Arnóbio  Alves

Teodósio.embargador).Ausente, justificadamente, os Desembargadores Carlos

Martins Beltrão Filho e  Márcio Murilo da Cunha Ramos. Presente à sessão o

Excelentíssimo Senhor José Roseno Neto, Procurador de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, aos 27 (vinte

e sete) dias do mês   de fevereiro de 2018.

                      Dr. João Batista Barbosa

                       Juiz de Direito convocado

                                   RELATOR
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