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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0031047-50.2016.815.2002 – 7ª Vara Criminal da
Comarca da Capital/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
1º APELANTE: Giuseppe dos Santos Barbosa
ADVOGADO: Henrique Souto Maior (OAB/PB 13.017)
2º APELANTE: Wellington de Castro Félix
ADVOGADO: Raffael Albuquerque Simões (OAB/PB 21.227)
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA,  RESISTÊNCIA,  PORTE  ILEGAL
DE  ARMA  DE  FOGO  E  CORRUPÇÃO  DE
MENORES.  CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO.
PRELIMINARES  SUSCITADAS.  NULIDADE
DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA.
ALEGADA  FALTA  DE  FUNDAMENTAÇÃO.
REJEIÇÃO.  NULIDADE  DA SENTENÇA POR
CERCEAMENTO  DE  DEFESA  DIANTE  DA
FALTA DE ACESSO ÀS PROVAS.  REJEIÇÃO.
MÉRITO  PAUTADO  NA  ABSOLVIÇÃO  POR
AUSÊNCIA  DE  PROVAS.  NÃO
CONFIGURAÇÃO.  AUTORIAS  CERTAS.
MATERIALIDADES COMPROVADAS. PEDIDO
ALTERNATIVO  DE  EXCLUSÃO  DA
QUALIFICADORA DO CRIME PREVISTO NO
ART. 288,  PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO
PENAL.  IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO.

1. O recebimento de denúncia, por ser mero juízo
de  admissibilidade,  dispensa  fundamentação,  ou
eventual manifestação exauriente acerca da defesa
prévia,  mormente  porque,  é  a  partir  da  instrução
probatória  que  se  adquirirá  informações
contundentes  e  aptas  a  embasarem  uma
manifestação judicial coesa, precisa e galgada nas
provas produzidas sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa.

2. Igualmente,  não se  pode falar  em nulidade do
feito por cerceamento de defesa,  uma vez que as
mídias  das  interceptações  telefônicas  foram
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disponibilizadas  nos  autos,  possibilitando  aos
advogados dos acusados livre e amplo acesso, pelo
que se rejeita a preliminar suscitada.

3. A autoria e a materialidade restaram, amplamente,
comprovadas, de modo a positivar a existência dos
delitos de maneira cristalina, o que se depreende das
suficientes  provas  colhidas  durante  as  fases
inquisitorial  e  processual,  tais  como,  o  Auto  de
Prisão  em  Flagrante  e  depoimentos  testemunhais,
todos  acordes  com  o  direcionamento  tomado  na
condenação,  reconhecida  na  sentença  de  fls.  544-
557. Destarte, o substrato probatório a autorizar uma
condenação é cristalino, irrefragável e aprume, não
cabendo falar em absolvição.

4.  Para  a  configuração  do  delito  de  associação
criminosa qualificada, os acusados devem se reunir
em  sociedade  para  determinando  fim  (cometer
crimes),  pressupondo  vínculo  sólido  quanto  à
estrutura  e  durável  no  tocante  ao  tempo  da
associação.  Com  efeito,  o  crime  de  associação
criminosa  qualificada  restou  amplamente
demonstrada,  pela  participação  ativa  do  menor
Moisés,  não  cabendo  falar  em  exclusão  da
majorante, como pretendeu a defesa de Wellington
de Castro Félix.

5. Recurso conhecidos aos quais se nega provimento.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal,
acima identificados,

ACORDA a egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em rejeitar as preliminares e, no mérito, por igual
votação, em negar provimento ao recurso. Fez sustentação oral o advogado Rafael
Olímpio Albuquerque Simões de Macedo. Oficie-se.

RELATÓRIO

Perante a 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PB, Giuseppe
dos Santos Barbosa, Wellington de Castro Félix e Lucas Diniz da Silva, devidamente
qualificados nos autos, foram denunciados como incursos nas sanções dos arts. 288,
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parágrafo único (associação armada e com a participação de menor) e 329, do Código
Penal, art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, acusados de, no
ano de  2016,  se  associarem,  de  forma armada,  para  o  fim específico  de  cometer
crimes, havendo o envolvimento de um menor e um outro indivíduo não identificado,
conhecido, apenas, como “Juninho” (fls. 2-8).

Nos termos da denúncia, 

“No dia 25 de agosto de 2016, por volta das 11h, quando da prisão
dos  denunciados,  integrantes  da  associação  referida  no  parágrafo
anterior,  o  acusado  Wellington  de  Castro  Félix,  vulgo  "Lolinha",
opôs-se à execução do referido ato legal, mediante violência exercida
contra os policiais civis que executavam a ordem, fato ocorrido em
frente à agência da Caixa Econômica Federal situada na Avenida das
Trincheiras, Centro, nesta capital. 
Por  fim,  no  mesmo  local  e  logo  em seguida  ao  fato  descrito  no
parágrafo  anterior,  os  acusados  Wellington  de  Castro  Félix,  vulgo
"Lolinha",  e  Lucas  Diniz  da  Silva,  vulgo  "Luquinha",  juntamente
com o menor Moisés Queiroz de Souza, foram flagrados mantendo
sob  sua  guarda  e  transportando,  no  interior  de  um  veículo,  um
revólver calibre 38, marca Taurus, com seis munições, em desacordo
com as determinações legais.
De acordo com o procedimento investigatório, em agosto de 2016, a
Unidade  de  Inteligência  Policial  —  UNINTELPOL,  passou  a
investigar  uma  associação  criminosa  que  estaria  desenvolvendo
atividades  delituosas  de  tráfico  de  substâncias  entorpecentes  e  de
crimes patrimoniais, praticados no bairro do Mutirão, Bayeux/PB. 
Com o início das investigações, constatou-se a ligação entre crimes
patrimoniais  ocorridos  nesta  Capital  com as  atividades  do  tráfico
ilícito de drogas na cidade de Bayeux, bem como foi constatado que
presidiários  atuavam  como  líderes  dessa  associação  criminosa.
Assim, foi determinado pelo Juízo da 5' Vara Criminal da Comarca
de Bayeux/PB a realização de interceptação telefônica. 
Das  investigações,  verificou-se  que  o  comando  partia  de  um
presidiário, possivelmente recluso no Presídio Padrão da Cidade de
Santa Rita/PB e conhecido por "Juninho", ainda não identificado, que
determinava  aos  demais  associados  a  execução,  entre  outros,  de
delitos de natureza patrimonial, inclusive nesta capital. 
Após  as  informações  coletadas  pelo  setor  de  inteligência,  houve
identificação  de  alguns  integrantes  da  associação,  tendo  sido
observado que o referido presidiário passou orientações para um dos
alvos  das  interceptações,  o  acusado  Wellington  de  Castro,  vulgo
"Lolinha",  indicando  a  este  o  contato  de  um  outro  integrante  da
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associação que prestaria serviços na função de segurança dentro de
um estabelecimento bancário, com o intuito de praticarem crimes de
"saidinhas" de banco.
Nessas  conversas  captadas,  constatou-se  o  envolvimento,  além do
presidiário de vulgo "Juninho" e do acusado Wellington de Castro,
vulgo  "Lolinha",  dos  também denunciados  Lucas  Diniz  da  Silva,
vulgo  "Luquinha",  e  Giuseppe  dos  Santos  Barbosa,  este  último  o
citado  segurança  de  uma  agência  bancária  da  Caixa  Econômica
Federal, além do menor Moisés Queiroz de Souza. Nas ações a serem
praticadas, o segurança da agência — Giuseppe dos Santos — seria
responsável  pela  visualização  de  clientes  da  referida  instituição
financeira  que  tivessem  feito  saques  de  quantias  elevadas  e  pelo
repasse dessa informação, para que os outros associados efetivassem
a abordagem à vítima e subtração dos valores. 
Ainda  das  conversas  interceptadas,  verificou-se  que  o  presidiário
"Juninho" e o acusado "Lolinha" combinaram detalhes do que seria a
"saidinha" de banco. O local por eles determinado era a agência da
Caixa Econômica Federal, localizada na Avenida Trincheiras, lugar
onde  o  segurança  Giuseppe  trabalhava.  Nas  conversas,  "Juninho"
fornece,  inclusive,  o  TMC n.  (83)  8626-0206 para  contato  com o
referido segurança. 
Dentro desse contexto,  no dia 24 de agosto de 2016, os acusados
"Lolinha" e "Luquinha" marcaram um encontro com o segurança do
banco,  o  acusado  Giuseppe  dos  Santos,  no  início  de  uma  ladeira
bastante  comum  na  zona  sul,  que  liga  o  bairro  Mangabeira  ao
Valentina  de  Figueiredo,  sendo  realizado  um  monitoramento  de
campo  pelos  policiais  civis,  que,  por  volta  das  20h30min,
visualizaram  o  referido  encontro.  Nele,  o  acusado  Giuseppe
compareceu em uma moto CB 300, de placa NQK-6644, enquanto o
denunciado "Lolinha" se deslocou para lá  no veículo Celta de cor
preta,  placas  OGG-1946,  tudo  como  havia  sido  combinado,
coincidindo com as informações obtidas nas interceptações. 
A ação dos acusados foi narrada durante as conversas interceptadas,
sendo descrito pelo presidiário "Juninho" a forma como o crime seria
executado.  O  acusado  Giuseppe  observaria  a  movimentação  dos
clientes  (possíveis  vítimas)  a  partir  das  1  1  h.  Já  o  acusado
"Luquinha" tinha a função de entrar na agência no referido horário e
lá  aguardar  o  sinal  do segurança indicando a vítima.  Em seguida,
após  receber  esse  sinal,  "Luquinha"  deveria  sair  do  banco,  para,
juntamente com os outros comparsas (o menor Moisés e o acusado
"Lolinha"),  que  ficariam  fora  da  agência  aguardando,  fazerem  a
abordagem à vítima. 
No dia 25 de agosto de 2016, a partir das 09h3Omin, os policiais
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civis  se  posicionaram  em  viaturas  descaracterizadas  nas
proximidades da referida agência bancária e,  já  por volta das 11h,
visualizaram quando o acusado "Lolinha" chegou na companhia de
"Luquinha" e do menor Moisés, no mesmo veículo Celta já citado.
Em determinado momento, o acusado "Luquinha" entrou na agência
bancária para encontrar o segurança Giuseppe, para a indicação do
cliente a ser por eles abordado. 
Neste  instante,  tendo  em  vista  que  todos  os  passos  planejados
estavam sendo efetivados, os agentes da polícia civil, a fim de evitar
a  exposição  da  vida  das  possíveis  vítimas,  resolveram  entrar  no
banco para  impedir  a  ação dos  assaltantes,  realizando a  prisão de
todos  os  integrantes  da  associação  que  se  encontravam dentro  da
agência bancária e fora desta, além da apreensão do menor Moisés,
isso  antes  mesmo  do  inicio  da  execução  do  crime  de  roubo
("saidinha" de banco). 
Ocorre  que,  no  momento  que  foi  dada  voz  de  prisão,  o  acusado
"Lolinha"  resistiu  a  ordem dada  pelos  policiais  civis,  chegando a
desferir  contra  eles  chutes  e  pontapés,  sendo necessário  o  uso  da
força para contê-lo, conforme consta no auto de resistência à fl. 13. 
Por  outro lado,  no interior  do veículo Celta  em que chegaram os
acusados "Luquinha" e "Lolinha", além do menor Moisés, no piso do
banco do passageiro, foi encontrado um revólver calibre 38, marca
Taurus, n. CW916797, consoante auto de apresentação e apreensão
de fl. 23, arma esta que seria utilizada na abordagem que planejaram
fazer  na  "saidinha"  de  banco  e  que  estava  sendo  guardada  e
transportada por aqueles dois denunciados e pelo menor. 
Por  fim,  das  interceptações  realizadas  na  denominada  "operação
falange", oriundas da 5ª Vara da Comarca de Bayeux-PB (fls. 61/62),
devidamente  difundidas  para  o inquérito  em anexo (decisão de fl.
60),  e  das  demais  provas  produzidas  durante  a  investigação  (fls.
48/49), ficou evidenciada a atuação dessa associação criminosa em
outros delitos dessa natureza, com as mesmas características e forma
de agir.”

Denúncia recebida em 12.9.2016 (fls. 207-208).

Instruído regularmente o processo e oferecidas as alegações finais
pelas partes (fls. 336-346, 387-391, 392-399 e 401-415), a MM. Juíza singular julgou
procedente a pretensão punitiva do Estado e condenou os denunciados, da seguinte
maneira:

1) Para Wellington de Castro Félix
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1.1) crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003) – após
análise das circunstâncias judiciais,  fixou a pena base em 2 (dois) anos e 3 (três)
meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, tornando-a definitiva, diante da ausência de
agravantes/atenuante, majorantes/minorantes.

1.2) crime de resistência (art. 329 do Código Penal) - após análise das circunstâncias
judiciais, fixou a pena base em 5 (cinco) meses de detenção, tornando-a definitiva,
diante da ausência de agravantes/atenuante, majorantes/minorantes.

1.3) crime de associação criminosa (art.  288, parágrafo único, do Código Penal) -
após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 1 (um) ano e 3 (três)
meses de reclusão, aumentada em metade, diante do parágrafo único do art. 288, do
CP,  tornando-a  definitiva  em 1  (um)  ano,  10  (dez)  meses  e  15  (quinze)  dias  de
reclusão, tornando-a definitiva.

1.4) crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90) - após análise das
circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão,
tornando-a  definitiva,  diante  da  ausência  de  agravantes/atenuante,
majorantes/minorantes.

1.5)  do  concurso  material  de  crimes  (art.  69  do  Código  Penal)  –  levando  em
consideração que os crimes foram praticados em concurso material, somou as penas,
perfazendo um total de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e
5 (cinco) meses de detenção, mais 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 do salário
mínimo vigente ao tempo do fato. O regime inicial  para o cumprimento da pena,
imposto na sentença foi o semiaberto.

2) Para Lucas Diniz da Silva

2.1) crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003) – após
análise das circunstâncias judiciais,  fixou a pena base em 2 (dois) anos e 3 (três)
meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, tornando-a definitiva, diante da ausência de
agravantes/atenuante, majorantes/minorantes.

2.2) crime de associação criminosa (art.  288, parágrafo único, do Código Penal) -
após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 1 (um) ano e 3 (três)
meses de reclusão, aumentada em metade, diante do parágrafo único do art. 288, do
CP,  tornando-a  definitiva  em 1  (um)  ano,  10  (dez)  meses  e  15  (quinze)  dias  de
reclusão, tornando-a definitiva.

2.3) crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90) - após análise das
circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão,
tornando-a  definitiva,  diante  da  ausência  de  agravantes/atenuante,
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majorantes/minorantes.

2.4)  do  concurso  material  de  crimes  (art.  69  do  Código  Penal)  –  levando  em
consideração que os crimes foram praticados em concurso material, somou as penas,
perfazendo um total de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e
20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato. O
regime inicial para o cumprimento da pena, imposto na sentença, foi o semiaberto.

3) Para Giuseppe dos Santos Barbosa

3.1) crime de associação criminosa (art.  288, parágrafo único, do Código Penal) -
após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 1 (um) ano e 3 (três)
meses de reclusão, aumentada em 1/3 (um terço), diante do parágrafo único do art.
288,  do  CP,  tornando-a  definitiva  em 1  (um)  ano  e  8  (oito)  meses  de  reclusão,
tornando-a definitiva. Substituiu a pena corporal por duas restritivas de direitos, que
foram  prestação  de  serviços  à  comunidade  e  proibição  de  frequentar  bares  e
estabelecimentos similares, durante o período da condenação.

Irresignados, os três acusados recorreram.

O  recurso  de  Lucas  Diniz  da  Silva  (fls.  581-586)  não  foi
recebido, por se apresentar intempestivo (fl. 587).

Giuseppe dos Santos Barbosa recorreu (fl. 579), pleiteando, em
suas razões (fls. 640-644), a absolvição, ao argumento de que, no momento da prisão,
o recorrente estava trabalhando e, não, cometendo um crime.

De outro lado, Wellington de Castro Félix recorreu (fl. 580) a esta
Superior  Instância,  pugnando,  preliminarmente,  a  nulidade  do  feito  por  falta  de
fundamentação da decisão que recebeu a denúncia e cerceamento de defesa, por não
ter tido acesso à provas acostadas aos autos. No mérito, pede sua absolvição, diante da
ausência de provas para uma condenação ou, alternativamente, pelo afastamento da
causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 288 do Código Penal (fls. 521-
538).

Contrarrazões ministeriais (fls. 649-659).

Seguiram os autos, já nesta instância, à Procuradora de Justiça,
Maria  Lurdélia  Diniz  de  Albuquerque  Melo,  que  opinou  pelo  desprovimento  dos
recursos (fls. 661-665).

É o relatório.
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VOTO

A  pretensão  recursal  consubstancia-se  na  contrariedade  à
sentença condenatória proferida pela magistrada singular, objetivando a nulidade do
feito  diante  da  falta  de  fundamentação  da  decisão  que  recebeu  a  denúncia  ou  a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, os apelantes pedem suas
absolvições, por entenderem que não existem provas robustas para sua condenação.

1. Exame das preliminares

1.1  Falta  de  fundamentação  da  decisão  que  recebeu  a
denúncia

Inicialmente,  o  apelante  Wellington  de  Castro  Félix suscita
preliminar de nulidade do feito diante da ausência de fundamentação da decisão que
recebeu a denúncia.

É  despicienda  uma  maior  motivação  neste  estágio  do
procedimento processual, considerando-se que o recebimento da denúncia é um mero
juízo  de  admissibilidade  e,  não,  rejeição  da  peça  acusatória,  não  se  constituindo
decisão, como disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, invocado pela Defesa.

Neste  rumo,  impende  pontificar  que  o  Superior  Tribunal  de
Justiça, "perfilhando-se ao posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal,
consagrou  o  entendimento  de  inexigibilidade  de  fundamentação  complexa  no
despacho de recebimento da denúncia, em virtude de sua natureza interlocutória, não
se  equiparando à  decisão  judicial  a  que  se  refere  o  art.  93,  IX  da  Constituição
Federal" (HC nº 241.682/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 26.3.13).

Não  bastasse  isso,  com  a  superveniência  da  sentença
condenatória, a alegação de nulidade não prospera, porquanto as questões trazidas em
defesa preliminar foram amplamente debatidas e devidamente examinadas na origem,
ao longo da persecutio criminis. 

Neste rumo, colaciona-se o entendimento pretoriano dimanado do
colendo STJ:

“PROCESSUAL  PENAL.  DECISÃO  DE
RECEBIMENTO  DA  DENÚNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO  INSUFICIENTE.
NULIDADE.  NÃO  OCORRÊNCIA.
FUNCIONÁRIO  PÚBLICO  MUNICIPAL.
ASSOCIAÇÃO  CRIMINOSA,  PECULATO  E
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CORRUPÇÃO PASSIVA.  AÇÃO PENAL.  FALTA
DE  JUSTA  CAUSA.  TRANCAMENTO.
REVOLVIMENTO FÁTICO.  IMPOSSIBILIDADE
NA VIA ELEITA.  1.  Não  é  imprescindível  que  o
recebimento  da  denúncia,  ou  seja,  aquela  decisão
proferida  pelo  juiz  antes  de  citar  os  acusados,
revista-se de fundamentação exauriente. Precedentes
desta Corte. 2. Na espécie, a decisão de recebimento
da denúncia houve-se com percuciência e condizente
com  o  momento  processual,  fazendo  expressa
referência à presença dos requisitos mínimos na peça
acusatória,  bem como rechaçando a incidência das
hipóteses  do  art.  395  do  CPP.  ...”  (Recurso  em
Habeas Corpus nº 80.667/MS (2017/0021623-7), 6ª
Turma do STJ, Rel. Maria Thereza de Assis Moura.
DJe 13.11.2017).

“HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTO  DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA.  ROUBOS  CIRCUNSTANCIADOS.
NULIDADE  DA DECISÃO DE RECEBIMENTO
DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA.
VALIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA
CONDENATÓRIA. QUESTÃO SUPERADA. ... 2.
"A decisão que recebe a denúncia (CPP, art. 396) e
aquela que rejeita  o  pedido de  absolvição sumária
(CPP, art. 397) não demandam motivação profunda
ou exauriente, considerando a natureza interlocutória
de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida
antecipação do juízo de mérito, que somente poderá
ser proferido após o desfecho da instrução criminal,
com a devida observância das regras processuais e
das  garantias  da  ampla  defesa  e  do  contraditório"
(RHC  60.582/MT,  Rel.  Ministro  RIBEIRO
DANTAS,  Quinta  Turma,  julgado  em 13.12.2016,
DJe  19.12.2016).  3.  Ademais,  "este  Superior
Tribunal já firmou a orientação no sentido de que,
diante  da  prolação  de  sentença  condenatória,  fica
superada a alegação de falta de fundamentação para
o  recebimento  da  denúncia"  (AgRg  no  AResp
471.430/SP,  Relatora  Ministra  Maria  Thereza  de
Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 11.02.2015). ...”
(Habeas Corpus nº 412.678/SP (2017/0205156-1), 5ª
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Turma do STJ,  Rel.  Reynaldo  Soares  da  Fonseca.
DJe 31.10.2017).

Portanto, rejeito a presente preliminar.

1.2 Cerceamento de defesa por não ter tido acesso às provas
acostadas aos autos.

Quanto à alegada nulidade do feito por cerceamento de defesa,
igualmente,  a  preliminar  não  merece  prosperar,  uma  vez  que  as  mídias  das
interceptações  telefônicas  foram  disponibilizadas  nos  autos,  possibilitando  aos
advogados dos acusados livre e amplo acesso.

Pelo que se vê dos autos, especificamente, a decisão de fl. 68,
oriunda do Juízo da 5 Vara da Comarca de Bayeux/PB, as mídias das interceptações
telefônicas foram disponibilizadas nos autos, conforme se vê às fls. 70-74, de modo
que os advogados dos acusados tiveram livre e amplo acesso, não havendo que se
falar, aqui, em cerceamento de defesa.

Também não há necessidade de transcrição de todo os trechos
da interceptação telefônica, bastando aqueles que o magistrado entender necessários à
formação de seu convencimento, como ocorreu no presente caso.

A propósito, vejamos:

“PENAL.  PROCESSUAL  PENAL.  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
ROUBO.  QUADRILHA.  ARTIGOS  157,  §  2º,
INCISO I, E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  NÃO
OCORRÊNCIA.  INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS.  DESNECESSIDADE  DE
TRANSCRIÇÃO  INTEGRAL.  GRAVAÇÕES
DISPONIBILIZADAS.  ...”  (STJ;  AgRg-REsp
1.243.675;  Proc.  2011/0050311-8;  SP;  Quinta
Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE
29/08/2016).

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  ASSOCIAÇÃO  PARA
O  TRÁFICO.  AUSÊNCIA  DE  JUNTADA  DAS
MÍDIAS DAS INTERCEPTAÇÕES AOS AUTOS.
DEFERIDO  O  ACESSO  ÀS  DEFESAS.
TRANSCRIÇÃO  DAS  INTERCEPTAÇÕES.
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ARTIGO  400  DO  CPP.  PRINCÍPIO  DA
ESPECIALIDADE.  AUSÊNCIA DE PROVAS DO
TRÁFICO. PENA-BASE. CUSTAS. 1. Deferida às
defesas a possibilidade de, mediante fornecimento de
CD "virgem" à secretaria do juízo, obter cópia das
mídias  das  interceptações,  não  há  falar-se  em
cerceamento  de  defesa,  sobretudo  quando,  além
disso, as interceptações foram degravadas na parte de
interesse  criminalístico.  ...”  (TJMG;  APCR
1.0024.14.011611-2/001;  Rel.  Des.  Marcilio
Eustaquio  Santos;  Julg.  07/07/2016;  DJEMG
15/07/2016).

Por ocasião da sentença, a juíza observou, em sua conclusão (fl.
547):

“Registre-se  que  houve  a  interceptação  telefônica
judicialmente  autorizada  pelo  Juízo  da  5ª  Vara  de
Bayeux-PB, em que foram captados áudios entre os
acusados e um presidiário conhecido por “Juninho”,
restando evidentes os planos arquitetados pelos réus,
que  pretendiam praticar  assaltos  conhecidos  como
‘saidinha’ de  banco  contra  algum  dos  clientes  da
Caixa Econômica Federal, agência Trincheiras, com
ele  permanente  entre  os  envolvidos  e  a  pessoa  de
‘Juninho’. Em tais  conversas,  cujas transcrições se
encontram  encartadas  às  fls.  70/74,  denota-se  a
relação  existente  entre  os  denunciados,  que
conversavam entre si e com o presidiário ainda não
identificado,  mas  conhecido  por  Juninho.  Este  foi
quem  repassou  a  Wellington,  vulgo  Lolinha,  o
contado  do  acusado  Giuseppe,  que  trabalhava  na
segurança da agência CEF das Trincheiras.
Não  prospera  a  alegação  da  defesa  que  não  teve
acesso ao conteúdo das interceptações mencionadas
neste  feito.  Com  efeito,  apesar  de  constarem  as
transcrições no que interessa ao Juízo (fls.  70/74),
tem-se  que  foram  devidamente  autorizadas  e
difundidas, conforme decisão de fls. 68, do Juízo da
Comarca  de  Bayeux-PB,  de  que  competiria  às
defesas  o  requerimento  acerca  de  seu  conteúdo
naquele Juízo.”
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Portanto,  não  se  pode  falar  em  nulidade  da  sentença  por
cerceamento de defesa, posto que amplamente salvaguardada.

Desse modo, rejeito, também, esta preliminar.

2. Mérito

A autoria e a materialidade restaram, amplamente, comprovadas,
de modo a positivar a existência dos delitos de maneira cristalina, o que se depreende
das suficientes provas colhidas durante as fases inquisitorial e processual, tais como, o
Auto  de  Prisão  em  Flagrante  e  depoimentos  testemunhais,  todos  acordes  com  o
direcionamento tomado na condenação, reconhecida na sentença de fls. 544-557.

Destarte,  o  substrato  probatório  a  autorizar  uma condenação é
cristalino, irrefragável e aprume.

A juíza singular, ao proferir seu decisum no molde condenatório,
enquadrando as condutas dos recorrentes aos tipos delineados nos arts. 14 da Lei nº
10.826/2003, arts. 329 e 288, parágrafo único, do Código Penal e art. 244-B da Lei nº
8.069/90, para o apelante Wellington de Castro Félix e art. 288, parágrafo único, do
Código  Penal,  para  Giuseppe  dos  Santos  Barbosa,  fê-lo  em consonância  com os
elementos  de  convicção  encartados  aos  autos, mormente  quando não  carreado ao
álbum processual nenhum elemento convincente a expurgar a culpabilidade atribuída
aos recorrentes, o qual venha a justificar a absolvição pretendida.

Dessa maneira, conclui-se que a suposta insuficiência de provas,
tão decantada pelos recorrentes para embasar a absolvição almejada, esmorece em
face  da  materialidade  e  da  autoria  incontestes,  posto  que  esteadas  em  provas
verossímeis e vigorosas, não merecendo êxito os recursos apelatórios.

Quanto  ao  crime  de  associação  criminosa  majorada  (art.  288,
parágrafo único, do Código Penal), temos que, para a sua configuração, "(...) O crime
de  quadrilha  ou  bando tem classificação jurídica  de  delito  autônomo,  de  perigo
abstrato e  permanente,  não exigindo,  para  a  sua  consumação,  nenhum resultado
naturalístico, tampouco a ocorrência da prática de outro delito (...)." (TJRS. ApCrim.
1.0452.10.002716-1/002,  Rel.  (a):  Des.  (a)  Cássio  Salomé,  7ª  C.  Crim.,  julg.  em
13.03.2014, publicação da súmula em 21.03.2014).

Atente-se que, para a configuração do referido delito, os acusados
devem se reunir em sociedade para determinando fim (cometer crimes), pressupondo
vínculo sólido quanto à estrutura e durável no tocante ao tempo da associação.

Comunga  desse  entendimento  Guilherme  de  Souza  Nucci  (in
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Código Penal Comentado. 13 ed. - São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 1102):

“...  associar-se  significa  reunir-se  em  sociedade,
agregar-se  ou  unir-se.  O  objeto  da  conduta  é  a
finalidade de cometimento de crimes. A associação
distingue-se do mero concurso de pessoas pelo seu
caráter  de  durabilidade  e  permanência,  elementos
indispensáveis para a caracterização de quadrilha ou
bando ...".

Neste sentido:

“ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO
DE  MENORES.  NÃO  CABIMENTO.
DESNECESSIDADE  DE  PROVA  ACERCA  DE
TER  O  MENOR  SIDO  CORROMPIDO  PELO
ACUSADO.  SÚMULA  500  DO  STJ.
DOSIMETRIA. BIS IN IDEM EM RELAÇÃO AO
DELITO  DE  ASSOCIAÇÃO  CRIMINOSA  E  O
CONCURSO DE AGENTES. NÃO OCORRÊNCIA.
DELITOS  AUTÔNOMOS.  BENS  JURÍDICOS
TUTELADOS  DISTINTOS.  REDUÇÃO  DAS
PENAS. POSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL
ENTRE  O  CRIME  DE  CORRUPÇÃO  DE
MENORES  E  O  DELITO  DE  FURTO.
INCIDÊNCIA DO ART. 70 DO CP. ISENÇÃO DE
CUSTAS.  POSSIBILIDADE.  DECLARAÇÃO  DE
HIPOSSUFICIÊNCIA ACOSTADA AOS  AUTOS.
RECURSOS  DEFENSIVOS  PARCIALMENTE
PROVIDOS.  ...  O  delito  de  associação  criminosa
exige, para a sua caracterização, a existência de um
vínculo associativo permanente para fins criminosos,
ou seja, de uma predisposição comum de meios para
a prática de uma série determinada de delitos, sendo
que  para  a  configuração  da  permanência  e
estabilidade, basta a união de desígnios para a prática
de mais de um delito, o que se verificou no caso em
comento... Recursos defensivos providos em parte.”
(TJMG  -   Apelação  Criminal   1.0362.15.000544-
9/001,  Relator(a):  Des.(a)  Doorgal  Andrada  ,  4ª
CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/11/2016,
publicação da súmula em 23/11/2016).
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Com efeito, o crime de associação criminosa qualificada restou
amplamente demonstrada, pela participação ativa do menor Moisés, não cabendo falar
em exclusão da majorante, como pretendeu a defesa de Wellington de Castro Félix.

Diz o citado artigo:

“Associação Criminosa

Art. 288.  Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas,
para o fim específico de cometer crimes:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.

Parágrafo único.   pena aumenta-se até a metade se a
associação é armada ou se houver a participação de
criança ou adolescente.”

A  corrupção  de  menores,  prevista  no  art.  244-B  da  Lei  nº
8.066/90  (Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente),  igualmente,  restou  provada  e,
segundo dispõe a Súmula nº 500 do STJ, “A configuração do crime do art. 244-B do
ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor,  por  se  tratar  de  delito
formal.”

Do mesmo modo, a apreensão de uma arma de fogo (revólver
calibre 38, devidamente municiado, sem que houvesse autorização para tanto – Auto
de Apreensão e Apresentação de fl. 31) dentro do carro onde Wellington e Moisés se
encontravam, na saída da agência bancária, configurando, também, o crime de porte
ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos termos do art. 14 da Lei nº 10.826/2003,
in verbis:

“Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter
em  depósito,  transportar,  ceder,  ainda  que
gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter
sob guarda  ou  ocultar  arma de fogo,  acessório  ou
munição,  de  uso permitido,  sem autorização  e  em
desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena  –  reclusão,  de  2  (dois)  a  4  (quatro)  anos,  e
multa.
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Parágrafo  único.  O  crime  previsto  neste  artigo  é
inafiançável,  salvo quando a  arma de  fogo estiver
registrada em nome do agente.”

Observamos, ainda, que ambos os recorrentes, ao serem ouvidos
em juízo, negaram as autorias delitivas, sendo que Wellington de Castro Félix nada
respondeu  durante  o  seu  interrogatório,  usando  da  prerrogativa  constitucional  de
permanecer em silêncio (mídia de fl. 304).

Entretanto,  as  testemunhas  de  acusação  (mídia  de  fl.  304)
esclareceram, com detalhes, toda a ação da polícia para chegar aos denunciados, de
modo que não deixaram dúvidas quanto à autoria dos acusados e à materialidade dos
crimes  investigados  e  pelos  quais  os  recorrentes  restaram  condenados,  inclusive,
relatando toda articulação prévia até a prisão em flagrante, que se deu na agência
bancária  da  Caixa  Econômica  Federal,  nas  Trincheiras,  com  a  resistência  do
recorrente Wellington de Castro Félix (Auto de Resistência de fl. 21) e a arma que foi
encontrada dentro do veículo Celta, de cor preta, onde ele estava, na companhia do
menor Moisés, esperando o sinal para atacar a provável vítima.

De outro lado, as testemunhas das defesas (mídia de fl. 304) em
nada contribuíram para desvendar o crime e inocentar os acusados, apenas sabendo
dizer que os conheciam e que eram pessoas de bem e trabalhadoras.

Portanto, não há que se falar em absolvição dos recorrentes, nem
de Wellington  de  Castro  Félix,  tão pouco,  de  Giuseppe  dos  Santos  Barbosa,  este
último, na qualidade de segurança da agência da Caixa Econômica Federal, passava
todas as informações para os demais integrantes do grupo, sendo todos presos em
flagrante após exaustiva investigação policial e no horário de trabalho dele, recorrente
Giuseppe, em nada valendo sua tese defensiva de que não estava praticando crime,
mas trabalhando.

Digo, por fim, que devem ser prestigiados os depoimentos dos
policiais  que  efetuaram a  prisão  em flagrante  dos  acusados,  pois  são  indivíduos
credenciados a prevenir e reprimir a criminalidade, não tendo interesse em acusar e
incriminar inocentes,  merecendo, portanto,  o crédito devido,  até prova robusta em
contrário.

Assim entendem nossos tribunais:

“PENAL.  PROCESSO  PENAL.  ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.  PRELIMINAR  DE  NULIDADE.
INÉPCIA DA DENÚNCIA.  REJEIÇÃO.  PLEITO
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ABSOLUTÓRIO  QUANTO  AO  CRIME  DE
ASSOCIAÇÃO.  INVIABILIDADE.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA
DEMONSTRADAS.  CONJUNTO  PROBATÓRIO
COESO.  ...  1.  Deve  ser  rejeitada  a  preliminar  de
nulidade em razão da alegada inépcia da denúncia,
quando  a  peça  acusatória  descreveu  o  fato
criminoso,  com  todas  as  suas  circunstâncias,  nos
termos do artigo 41 do Código de Processo Penal. 2.
Para a caracterização do crime previsto no artigo 288
do  Código  Penal,  não  há  necessidade  de  que  os
agentes  se  conheçam  reciprocamente,  tampouco  a
presença de uma liderança apta a coordenar as ações
delituosas  praticadas  pelos  integrantes,  bastando  à
demonstração  da  vontade  livre  e  consciente  dos
agentes,  objetivando  a  participação  nas  atividades
criminosas.  3.  A confissão  extrajudicial  da  maior
parte  dos  apelantes,  corroborada  pelo  depoimento
dos  policiais  que  participaram das  investigações  e
cumpriram os mandados de busca e apreensão, em
conjunto  com  a  análise  das  interceptações
telefônicas,  indicaram  a  associação  permanente  e
duradoura dos apelantes para a prática de crimes...”
(APR  nº  20080310288972  (1000023),  2ª  Turma
Criminal do TJDFT, Rel. João Timóteo de Oliveira.
j. 23.02.2017, DJe 08.03.2017).

“…  TRÁFICO  -  ABSOLVIÇÃO  -
IMPOSSIBILIDADE - DELAÇÃO DO CORRÉU -
DEPOIMENTO POLICIAL - DEMAIS PROVAS E
INDÍCIOS  -  CONJUNTO  HARMÔNICO.
Inquestionável a configuração do delito de tráfico se
os agentes são delatados pelo próprio comparsa no
sentido  de  que  seriam  os  responsáveis  pela
distribuição  de  cocaína  na  cidade  de  Betim  e
adjacências,  não  se  descurando  que  a  delação
encontra  conforto  nas  provas  colhidas,  mormente
nos  depoimentos  dos  agentes  da  polícia,  sendo
torrencial  a  corrente  jurisprudencial  no  sentido  de
que os policiais, civis ou militares, mormente os que
se encontravam no momento e no lugar do crime,
não estão impedidos de depor, pois não podem ser
considerados  inidôneos  ou  suspeitos,  pela  simples
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condição funcional, de modo que não demonstrado
interesse direto na condenação do réu, têm o direito
de  sustentar  a  legitimidade  do  trabalho  que
realizaram.  ...”  (Apelação  Criminal  nº  0005806-
12.2015.8.13.0209  (1),  1ª  Câmara  Criminal  do
TJMG,  Rel.  Judimar  Biber.  j.  21.09.2017,  Publ.
25.09.2017). 

“...  Os  depoimentos  de  policiais  que,  em  regra,
possuem  plena  eficácia  probatória,  ausentes
elementos  concretos  que  coloquem  em  dúvida,  é
plenamente  válido  para  sustentar  um  decreto
condenatório...”  (Apelação  nº  0001163-
13.2014.815.0331, Câmara Criminal do TJPB, Rel.
João Benedito da Silva. DJe 29.03.2017).

3. Conclusão

Ante todo o exposto, em harmonia com o parecer da Procuradora
de Justiça, rejeito as preliminares e, no mérito, nego provimento aos recursos.

É o meu voto.

Esta decisão serve como ofício de notificação.

Presidi  ao  julgamento,  como  Presidente  da  Câmara  Criminal,
votando,  além  de  mim,  Relator,  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores
Márcio Murilo da Cunha Ramos (Revisor) e Marcos William de Oliveira (vogal).
Ausente, justificadamente, o Desembargador Arnóbio Alves Teodósio.

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor Doutor
Joaci Juvino da Costa Silva, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 12
(doze) dias do mês de abril do ano de 2018.

João Pessoa, 17 de abril de 2018

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
- Relator -
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