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SENTENÇA

I - RELATÓRIO

I.1. SÍNTESE DA DENÚNCIA.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ofereceu Denúncia inicialmente em desfavor dos acusados ANTONIO RANGEL
DUARTE LIMA, MARCOS ALBERTO SANTANA OLIVEIRA, GILVAN PEREIRA DA SILVA, NILVAN PEREIRA DA SILVA, EDVALDO
PEREIRA DA CUNHA, LEONARDO FREIRE DE SOUZA, LEILANE BARBOSA SALES, MEURY CRISTINA PEREIRA DA SILVA e
WALT RAFAEL SOUSA DE ARAÚJO imputando-lhes, originalmente, a capitulação penal correspondente aos crimes de roubo
majorado, latrocínio, organização criminosa e posse/porte de armas de fogo, munições e explosivos de uso restrito, previstos nos art.
157, §2º, I, II, c/c, art. 157, §3º c/c, art. 16 da Lei nº 10.826/2003 c/c art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013.

Narra a inicial acusatória que a Investigação Policial referente ao presente feito teve como objetivo identificar, qualificar e apontar a
participação efetiva nos eventos transcorridos na madrugada do dia 05 de setembro de 2016, no Município de Marabá-PA, quando
pessoas fortemente armadas atacaram a unidade da Empresa PROSEGUR, localizada na Avenida Itacaiúnas, 1659, Bairro: Novo
Horizonte, Marabá-PA.

Apurou-se que pessoas armadas com armamentos de uso restrito das forças de segurança roubaram dois caminhões, os levaram à
ponte de acesso ao Núcleo Cidade Nova, Marabá-PA, e atearam fogo nos mesmos, a fim de inviabilizar possível ação policial.
Concomitantemente, outra parte do grupo criminoso atacou com disparos de arma de fogo e explosivos a base da Empresa
PROSEGUR, no Bairro Cidade Nova, transpondo seus muros e acessando o cofre principal da empresa, causando temor e prejuízos
aos moradores da região.

Na fuga, o grupo criminoso seguiu em cerca de 06 (seis) veículos (abertos e fechados) efetuando disparos de arma de fogo, ocasião
em que uma Policial Militar foi ferida nas proximidades do Aeroporto de Marabá, quando repentinamente encontraram com o grupo
em fuga.

CONTEÚDO
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Após tomarem rumos distintos, parte do grupo lançou os veículos em que fugiam no Rio Itacaiúnas e o atravessaram em
embarcações motorizadas que já aguardavam para servir na fuga, alcançaram a margem oposta e, de lá, continuaram a fuga em
uma camioneta Hilux, Cor: Prata e um Caminhão Caçamba Branco e Azul. No local do embarque, vários objetos foram encontrados,
dentre eles, cédula de R$100,00 (cem reais), toucas ninja, cartuchos de arma de fogo deflagradas, carregadores com munições
intactas, um fuzil e um aparelho de telefonia móvel celular, tudo regularmente apreendido.

No momento da ação, iniciada por volta de 01h30m, câmeras de vigilância da sede da Empresa registraram quando o grupo
criminoso transportou, armou e detonou artefatos explosivos que derrubaram parte do prédio e permitiram o acesso às suas
dependências.

Na sequência, em poder de valores que antes permaneciam acondicionados nos cofres da empresa, empreenderam fuga.

Ainda segundo a denúncia, conforme indica a investigação, a fuga do grupo criminoso propunha uma audaciosa ação que incluía o
fechamento das principais vias de acesso ao local do crime, garantindo que não haveria deslocamento de unidades policiais.

No mesmo dia (05/09/2016), o cidadão FRANCISCO NERES DOS SANTOS, morador da área em que ocorreu o desembarque
(SÍTIO SANTA QUITÉRIA), foi ouvido em sede policial e afirmou que dias antes da ação, alguns homens estiveram no local em um
veículo VW/Amarok, ocasião em que uma pessoa cuja fotografia foi apresentada, sendo a de MARCELO GOIANO, desceu e
analisou o local.

Informou também que na véspera do crime (04/09/2016), por volta das 21h, um Caminhão Caçamba, Cor: Branca, chegou junto com
uma camioneta TOYOTA/Hilux, Cor Prata, momento em que um homem que descreveu e, no dia 12/09/2016, reconheceu sua
fotografia como sendo o denunciado ANTONIO RANGEL DUARTE LIMA, conversou com ele e pediu para deixar os veículos lá, sob
o pretexto de irem pescar.

No local, pela manhã, foi encontrado ainda um papel danificado com a apresentação de mapa da EMPRESA PROSEGUR,
confirmando que as pessoas que lá chegaram participaram efetivamente da ação.

No dia 08 de setembro de 2016, o Sr. ANTONIO ALVES DA SILVA, barqueiro que transporta pessoas para a Praia do Tucunaré
partindo do Porto da Folha 13, em Marabá, informou que, no dia 02 de setembro de 2016 (sexta-feira), viu quando cerca de 05
(cinco) homens tentavam aportar com duas lanchas na Cor: Verde Claro, com Rajados Escuros, no porto da Folha 13. Na ocasião,
após questionar se deixariam os barcos amarrados apenas com corda, dois homens responderam que não.

Na sequência, ANTONIO reconheceu dois dos homens, os questionou se seriam filhos de um homem de alcunha LORO, amigo de
longa data, momento em que os reconhecidos pelas alcunhas de NEGO e PIT informaram que sim.

No dia seguinte (sábado, 03/09/2016), ANTONIO presenciou quando cerca de 03 (três) homens, uma mulher e uma criança do sexo
feminino manobraram uma das lanchas, retiraram o motor (de popa) e o colocaram dentro de um veículo da Marca Fiat, Modelo:
Siena, na Cor: Preta, que não conseguiu sair do lugar em razão do peso, tendo os homens pedido ajuda a ANTONIO que atendeu ao
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pedido e empurrou o carro. Segundo a inicial, ANTONIO reconheceu os barcos e o motor quando lhes foram apresentadas
fotografias em sede policial.

A inicial acusatória apresenta ainda a descrição da conduta de cada um dos participantes, resumidamente:

ANTONIO RANGEL DUARTE LIMA participou efetivamente das ações deflagradas no dia 05 de setembro de 2016 contra a
EMPRESA PROSEGUR, no Município de Marabá-PA. Conforme consta, o mesmo fez o reconhecimento do local do crime e a rota de
fuga. Em depoimento, quando perguntado, respondeu: QUE a sua função somente foi realizar o levantamento e depois guiar o grupo
na fuga até a cidade de São Pedro da Água Branca. – confirmando, assim, o trajeto de fuga apurado na investigação.

Para tanto, recebeu sua parte do valor roubado, cerca de R$300.000,00 (trezentos mil reais), armas e drogas, no local de reunião
após o crime, na área rural do Município de Imperatriz-MA e seguiu direto para a casa do denunciado WALT RAFAEL SOUSA DE
ARAUJO, no Município de Governador Edson Lobão-MA, em companhia deste e do denunciado MARCOS ALBERTO SANTANA DE
OLIVEIRA, vulgarmente conhecido como RAFAEL CABEÇA, cuja participação nas ações também foi confirmada, sendo preso dias
após o crime em Palmas-TO, por força de um mandado de prisão expedido contra ele pela Justiça daquele Estado.

Ressalta o Parquet que ANTONIO RANGEL DUARTE LIMA, MARCOS ALBERTO SANTANA DE OLIVEIRA e sua esposa
compartilhavam a mesma casa em Marabá-PA, que abandonaram na noite do crime.

Sobre a participação de mais pessoas de Marabá na organização criminosa, ANTONIO RANGEL deixou de responder aos
questionamentos formulados em seu interrogatório, preferindo optar pelo direito ao silêncio. Porém, os demais denunciados, que
foram identificados e que negam participação nos crimes, segundo o Ministério Público, mantêm íntima relação uns com os outros.

De acordo com a denúncia, perguntado se conhecia os denunciados GILVAN (NEGO), NILVAN PEREIRA DA SILVA (PIT),
LEONARDO FREIRE DE SOUZA e MARCOS ALBERTO SANTANA DE OLIVEIRA (RAFAEL CABEÇA), ANTÔNIO RANGEL
respondeu, resumidamente, que conhecia e frequenta o sítio de GILVAN (NEGO), LEONARDO (ZÉ MAMÃO), inclusive informando,
quando perguntado, sobre o veículo FIAT SIENA PRETO, que o carro pertenceria à denunciada LEILANE BARBOSA SALES, esposa
de ZÉ MAMÃO, e, também, sobre a relação próxima de NEGO e LEONARDO.

Não obstante, quanto ao Denunciado NILVAN PEREIRA DA SILVA, vulgarmente conhecido por PIT, ANTONIO RANGEL, assim
como os outros, deixou de falar, o que para o Ministério Público, seria uma demonstração de temor em prestar qualquer
esclarecimento.

As testemunhas ALINE DA SILVA SOUZA e MARCIO LIMA DOS SANTOS, caseira e gerente do bar de LEONARDO e LEILANE,
respectivamente, confirmaram que estes conheciam ANTONIO RANGEL DUARTE LIMA, destacando ALINE, quando perguntada:

QUE, neste ato lhe foi apresentada uma fotografia do nacional ANTONIO RANGEL DUARTE LIMA para reconhecimento, ocasião em
que o reconheceu como amigo de LEONARDO que já foi visto em algumas ocasiões na área rural, disse que o homem da fotografia
se chama ANDRE (nome falso utilizado por ele).
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Sobre ANTONIO RANGEL, quando questionado, MARCIO LIMA DOS SANTOS, gerente de um bar de propriedade de LEONARDO,
respondeu:

QUE, neste ato lhe foi apresentada uma fotografia do nacional ANTONIO RANGEL DUARTE LIMA para reconhecimento, ocasião em
que o reconheceu como amigo de LEONARDO e frequentador do Bar, destacando se chamar ANDRE e que não o conhecia como
Antônio.

ANTONIO RANGEL DUARTE LIMA, que permanecia recolhido no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará I, CRPPI, fugiu na
madrugada de 27 de novembro de 2016, após ser resgatado em ação que culminou com a fuga de mais de 20 detentos.

Para o Ministério Público, MARCOS ALBERTO SANTANA DE OLIVEIRA, vulgarmente conhecido como RAFAEL CABEÇA, também
participou efetivamente da ação.

MARCOS, que morava em Marabá com sua esposa e com ANTONIO RANGEL DUARTE, participou desde o levantamento até a
ação, sendo preso dias após o crime, em Palmas-TO.

Ainda no dia do crime, MARCOS (CABEÇA) foi resgatado na área rural do Município de Imperatriz-MA por WALT RAFAEL SOUSA
DE ARAUJO e seguiu em seu carro, em companhia de sua esposa e ANTONIO RANGEL, até a casa de WALT e MEURY. De lá,
conforme apurado, viajou para Palmas-TO, local em que foi preso por força de um mandado de prisão expedido contra ele pela
Justiça daquele Estado.

Sobre o roubo e a participação de MARCOS (Rafael Cabeça), ANTONIO RANGEL disse em seu interrogatório:

QUE, como combinado, os conduziu por estradas vicinais até às proximidades da Rodovia Belém-Brasília direção à Imperatriz, local
em que desembarcou na companhia de RAFAEL CABEÇA e receberam várias sacolas, uma com armas, outra com coletes
balísticos, outra com dinheiro e 3 (três) caixas de papelão contendo tijolos de maconha como pagamento por suas participações e
que RAFAEL DA MEYRE já os aguardava e os levou para a casa de sua sogra na cidade de Edson Lobão, senhora chamada
CIRENE, e que esta não sabia o que tinha nas sacolas e caixas;

Posteriormente, afirmou ANTONIO RANGEL:

QUE perguntado ao depoente se conhece o nacional MARCOS ALBERTO SANTANA DE OLIVEIRA? Respondeu que não. QUE ao
lhe ser mostrada a foto do referido indivíduo quando preso em Goiás por assalto a banco, o depoente veio a reconhecer como sendo
RAFAEL CABEÇA, e com o mesmo praticou um sapatinho ao gerente do BASA da Cidade de Marabá no primeiro semestre desse
ano, e tinha na ação mais um criminoso de nome JUNIOR, natural da Cidade de Palmas-TO, que possuía um veículo Pick-Up Strada,
Cor Prata.

GILVAN PEREIRA DA SILVA, vulgo NEGO – irmão de NILVAN PEREIRA DA SILVA, vulgo PIT, pertence à organização criminosa
que foi denominada NÚCLEO MARABÁ, compondo com os demais, o grupo que fez o "levantamento do serviço, recebeu e orientou
os participantes que não são do Estado do Pará e, ainda, participou diretamente da ação criminosa. Segundo consta, GILVAN foi
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preso dias após o crime contra a PROSEGUR com armas de fogo e dinheiro (notas danificadas compatíveis com as apreendias com
ANTONIO RANGEL).

Sobre ANTONIO RANGEL, NEGO confirmou que o conhecia, destacando em seu interrogatório:

QUE perguntado se conhece o nacional ANTONIO RANGEL DUARTE LIMA, vulgo BIN LADEN, preso dias após o assalto com parte
do dinheiro roubado, armas e drogas, respondeu positivamente, destacando que o conheceu no ano de 2008 enquanto esteve preso
na Seccional da Susipe em Marabá, respondendo pelo antigo crime de formação de quadrilha;

Informações indicam que GILVAN PEREIRA DA SILVA pilotou uma das lanchas utilizadas na fuga. Sobre isso, afirmou:

QUE perguntado se tem conhecimento de pilotagem de barcos ou embarcações e habilitação para tanto, respondeu negativamente,
destacando que já pilotou barco (canoa) do tipo rabeta;

Afastando as alegações de GILVAN, ANTONIO ALVES DA SILVA, barqueiro que atua nas águas de Marabá, em depoimento,
informou:

(...) no dia 02/09/2016 (sexta-feira), por volta das 17h30m, o declarante estava na Praia do Tucunaré fazendo o transporte de
pessoas com sua embarcação, como faz aos finais de semana; QUE AO CHEGAR NO PORTO DA FOLHA 13 AVISTOU DUAS
LANCHAS DE ALUMÍNIO, SENDO ELAS DE COR VERDE CLARA COM RAJADAS ESCURAS, PARECIDA COM AS DO
EXERCITO BRASILEIRO; QUE tinham cerca de 5 (cinco) homens, eles estavam tentando aproximar as embarcações para amarrá-
las; QUE foi neste momento que perguntou a um dos homens se eles iam deixar as embarcações amarradas com corda, foi quando
ele respondeu que não, que iam amarrá-las com corrente; QUE, NESTE MOMENTO RECONHECEU DOIS DOS HOMENS COMO
SENDO O NEGO E O PIT, FILHOS DE UM ANTIGO CONHECIDO SEU, E PERGUNTOU: VOCÊS SÃO FILHOS DO LORO, NÉ?
Tendo eles respondido que sim.

Em depoimento no dia 09 de setembro de 2016, GILVAN, quando questionado se esteve no dia, hora e local acima informados,
respondeu negativamente.

Sobre o dinheiro apreendido com GILVAN quando foi preso dias após o crime em Marabá, afirmou que o valor teria sido recebido em
seu depósito de bebidas, na Localidade Apinagés, em São Domingos do Araguaia-PA.

Afirmou não conhecer MARCOS ALBERTO SANTANA DE OLIVEIRA, vulgo RAFAEL CABEÇA, e ainda que nunca tivesse ido até a
residência de NILVAN PEREIRA DA SILVA, vulgo PIT, em companhia de LEILANE e LEONARDO na localidade conhecida por
FANTA, em Marabá-PA.

Porém, desmentindo suas alegações, ADEVAL PEREIRA DE SOUSA, vizinho e pedreiro responsável por reparar a casa de NILVAN,
afirmou que, por diversas ocasiões viu NILVAN, GILVAN, LEONARDO, LEILANE, RANGEL e MARCOS ALBERTO (Rafael Cabeça)
reunidos no local.
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Ressalta a denúncia que a casa de NILVAN PEREIRA DA SILVA foi o local utilizado para guardar pelo menos um dos veículos
utilizados no crime (um chevrolet Blazer executive, preta) e também para a montagem dos perfis de explosivos utilizados no ataque à
EMPRESA PROSEGUR, tendo sido apreendidos no local em ação que foi acompanhada por ADEVAL, um mapa da Prosegur e
etiqueta de explosivos compatíveis com os utilizados no crime.

Assim como os demais, PIT compõe o NÚCLEO DE MARABÁ e seria ele o responsável por cooptar participantes, preparar e
organizar as ações do grupo e tratar com os membros de fora do Estado do Pará.

NILVAN e GILVAN PEREIRA DA SILVA, seu irmão, foram reconhecidos por ANTONIO ALVES DA SILVA, barqueiro que atua nas
águas de Marabá, que informou:

QUE no dia 02/09/2016 (sexta-feira), por volta das 17h30m, o declarante estava na Praia do Tucunaré fazendo o transporte de
pessoas com sua embarcação, como faz aos finais de semana; QUE AO CHEGAR NO PORTO DA FOLHA 13 AVISTOU DUAS
LANCHAS DE ALUMÍNIO, SENDO ELAS DE COR VERDE CLARA COM RAJADAS ESCURAS, PARECIDA COM AS DO
EXERCITO BRASILEIRO; QUE tinham cerca de 5 (cinco) homens, eles estavam tentando aproximar as embarcações para amarrá-
las; QUE foi neste momento que perguntou a um dos homens se eles iam deixar as embarcações amarradas com corda, foi quando
ele respondeu que não, que iam amarrá-las com corrente; QUE, NESTE MOMENTO RECONHECEU DOIS DOS HOMENS COMO
SENDO O NEGO E O PIT, FILHOS DE UM ANTIGO CONHECIDO SEU, E PERUGUNTOU: VOCÊS SÃO FILHOS DO LORO, NÉ?
Tendo eles respondido que sim.

De acordo com o Parquet, comprova também a participação de PIT a apreensão feita em sua residência no dia 13 de setembro de
2016. Uma equipe de Policiais Civis, acompanhados de ADEVAL PEREIRA DE SOUSA, apreendeu, na casa localizada na Rua São
Luiz, s/n, esquina com a Rua Marabá, Bairro: Araguaia, Marabá-PA, de propriedade de NILVAN PEREIRA DA SILVA, um MAPA que
correspondia ao prédio atacado, similar ao outro mapa encontrado no local de desembarque do grupo de criminosos, no momento da
fuga, uma ETIQUETA DE ESPOLETA, um pedaço de papel com a indicação de materiais a serem adquiridos, um adesivo resinado
com a indicação EXECUTIVE compatível com o do veículo BLAZER EXECUTIVE PRETA utilizado na ação, dentre outros.

Após a busca, ADEVAL PEREIRA DA SOUSA, que é pedreiro, vizinho e caseiro de PIT, ou seja, responsável por cuidar do imóvel,
foi levado para prestar informações. Em depoimento, ADEVAL informou que conhecia PIT a cerca de 4 (quatro) anos e eram
vizinhos, mas PIT teria deixado a casa uns 30 dias antes.

Todavia, dias antes do crime ADEVAL percebeu intensa movimentação na casa, confirmando que no local compareceram LEILANE,
LEONARDO, RANGEL, MARCOS (Rafael Cabeça), GILVAN e NILVAN PEREIRA DA SILVA, descrevendo, inclusive, os veículos em
que cada um utilizava.

Reconheceu como frequentadores assíduos do local JORGE MARQUES JUNQUEIRA, vulgo MANCHINHA e ALINE LUCAS, sua
esposa.

LEILANE BARBOSA SALES é esposa de LEONARDO FREIRE DE SOUSA, vulgo ZÉ MAMÃO. LEILANE, que aparentava ter uma
vida tranquila, com emprego regular, uma filha pequena, nega qualquer participação no crime, mas, surgiu com relevância na
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investigação pela proximidade daqueles que já figuravam como suspeitos e também por seu carro, UM FIAT SIENA DE COR
PRETA.

No dia 02 de setembro de 2016, cerca de 5 (cinco) homens colocaram dois barcos na água, no Porto da Folha 13 e, dentre eles,
foram reconhecidos NEGO (Gilvan) e PIT (Nilvan). No dia 04 de setembro de 2016, uma mulher, uma criança e cerca de 3 (três)
homens foram vistos retirando um motor de popa das mesmas lanchas do dia anterior e o colocando em um carro Marca Fiat, Modelo
Siena, Cor Preta.

Sobre as embarcações utilizadas na fuga, que foram reconhecidas pela testemunha em sede policial, afirmou ANTONIO ALVES DA
SILVA:

Que no domingo (04/09), por volta das 16h00m, o declarante estava chegando no porto da folha 13, quando viu TRÊS HOMENS,
UMA MULHER E UMA GAROTINHA DE UNS 6 ANOS (APROXIMADAMENTE) manobrando uma das lanchas acima, para fazer a
retirada de um motor de popa da agua; (...) AO TIRAREM O MOTOR OS HOMENS O CARREGARAM E COLOCARAM NO PORTA
MALAS DE UM CARRO FIAT SIENA, COR PRETA; Que o carro não tinha forças para sair, foi quando os homens solicitaram a ajuda
do declarante e de um barqueiro de nome EDSON, que também é moto taxista, para que os ajudassem a empurrar o veículo.

No dia seguinte às declarações de ANTONIO ALVES, no dia 09 de setembro de 2016, no final da tarde, um grupo de Policiais Civis
foi até a casa da mãe de LEILANE, HELOISA BARBOSA SALES a fim de identifica-la e intima-la. Contudo, após ser avisada por sua
mãe, LEILANE desapareceu e deixou de usar o seu telefone móvel, que em depoimento confirmou ser o (94) 99226-2900. Em
pesquisa, restou comprovado que o numeral informado é mesmo cadastrado em nome de LEILANE.

Em seu interrogatório, quando questionada onde estava no momento da ação contra a EMPRESA PROSEGUR, LEILANE informou:

QUE perguntada onde estava no momento do crime, respondeu que estava em sua antiga residência na Folha 20, por trás da praça
da criança; QUE perguntado se LEONARDO estava em sua companhia na data do fato, respondeu negativamente, não pode afirmar
se ele estava na roça, localizada na Vicinal Arara, ou no bar de sua propriedade na Vila Apinagés, ambos pertencentes ao Município
de São João do Araguaia; QUE pela manhã do dia do assalto foi até a roça, onde encontrou com LEONARDO;

Em análise realizada nos registros de chamada de seu telefone (94) 99226-2900, constatou-se que no dia 04 de setembro de 2016,
às 23:08:38, referido numeral utilizou a Estação Rádio Base-ERB (6586-5310), cuja coordenada geográfica registrada foi longitude -
05-20-16,10, latitude -49-04-39,70, azimute 210, em Marabá.

Noutro momento, quando questionada se recentemente havia ido ao Estado do Maranhão, respondeu:

QUE perguntada se alguma vez já foi até a Cidade de Imperatriz, respondeu que nunca foi em tal cidade, afirmando que no Estado
do Maranhão conhece apenas a cidade de Nova York, onde foi há aproximadamente 02 anos;

No dia 05 de setembro de 2016, às 09:01:52, dia do crime, o mesmo numeral (94 99226-2900) registrou utilização da Estação Rádio
Base-ERB (6592-3734), no Município de Imperatriz, no Estado do Maranhão, cuja coordenada geográfica registrada foi longitude -05-
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31-47,80, latitude -47-29-26,00, azimute 180.

LEILANE afirmou ainda que teria vendido seu carro. Em depoimento, ALINE DA SILVA SOUZA, caseira de uma chácara que
pertence a LEONARDO e LEILANE, em sede policial, reconheceu que o citado veículo (Siena Preto) apresenta as mesmas
características do carro de LEILANE.

Corroborando, a pessoa de prenome MARCIO, gerente de um bar de propriedade de LEONARDO e LEILANE, ao ser ouvido,
reafirmou as características do carro e, também, dos amigos de LEONARDO e LEILANE.

No mesmo sentido, ADEVAL PEREIRA DE SOUSA, prestando informações acerca da movimentação na casa de NILVAN PEREIRA
DA SILVA, PIT, informou:

Que na quinta-feira, dia 01 de setembro de 2016, presenciou na casa do Sr. NILVAN a entrada de LEONARDO e LEILANE no
veículo Siena Preto (...).

Desta forma, para o Ministério Público, não se sustenta a tese de que LEILANE vendeu recentemente esse veículo, pois,
confrontando as informações, ela foi vista por pessoas e em situações diversas com o mesmo veículo.

LEONARDO FREIRE DE SOUZA, vulgo ZÉ MAMÃO, marido de LEILANE, com quem tem uma filha menor, em depoimento, informou
que utilizava o numeral (94) 99168-8778, cadastrado em nome próprio. Questionado onde estaria no momento do crime (madrugada
de 05.09.2016), respondeu:

QUE perguntado acerca de suposta participação dele e de sua convivente nas ações deflagradas no dia 05 de setembro de 2016, no
Município de Marabá-PA, quando um grupo fortemente armado atacou com tiros e cargas explosivas a base da empresa Prosegur,
saqueando os valores que lá estavam depositados, RESPONDEU QUE NÃO TEVE QUALQUER PARTICIPAÇÃO NA AÇÃO
CRIMINOSA CITADA, DESTACANDO QUE NO DIA DO ATAQUE ESTAVA EM SEU BAR (ESTABELECIMENTO COMERCIAL)
LOCALIZADO NA VILA APINAGÉS, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA, DISTANTE CERCA DE 06
(SEIS) QUILÔMETROS DA SEDE MUNICIPAL;

Contudo, as informações que foram apuradas no curso da investigação, segundo o Parquet, esvaziam suas alegações.

No dia 04 de setembro de 2016, às 23:08:38, os registros de chamada de seu telefone (94) 99168-8778, em conversa com LEILANE
(9200), foi registrada a utilização da Estação Rádio Base-ERB (6595-1617), cuja coordenada geográfica registrada foi longitude -05-
20-53,00, latitude -49-05-05,00, azimute 0, o que permite a conclusão de que LEONARDO e LEILANE estavam próximos, ambos em
Marabá-PA, no momento do crime.

Questionado acerca do carro de LEILANE, sua companheira, informou:

QUE, questionado acerca de um Veículo Fiat, Siena, Cor Preta que utilizava, respondeu que esse carro pertencia a sua convivente,
LEILANE, que o teria vendido a cerca de 90 dias, destacando que não conhece o comprador; QUE, perguntado se sabe informar a
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placa do veículo ou sinais característicos, respondeu que não;

No dia 12 de setembro de 2016, CARLOS SÉRGIO COSTA NASCIMENTO, taxista na Cidade de Marabá, foi chamado por
LEONARDO para irem até sua propriedade rural, ocasião em que LEONARDO deixaria sua camionete (S10) lá e retornaria no taxi de
CARLOS, pagando a corrida, para tanto.

Por volta de 17 horas daquele dia, CARLOS e LEONARDO chegaram à propriedade rural e, passados cerca de 5 (cinco) minutos,
estranhou quando LEONARDO começou a correr para o mato ordenando que fizesse o mesmo, pois, naquele momento, uma viatura
da Polícia Militar chegou ao local.

Mesmo não entendendo o que aconteceu, CARLOS seguiu LEONARDO e adentrou no mato, permanecendo lá até a madrugada.
Segundo ele, por diversas vezes perguntou a LEONARDO o motivo da fuga inesperada, porém, ele apenas falava (...) NÃO SEI E
NÃO POSSO TE FALAR NADA AGORA.

Depois desse episódio, LEONARDO, LEILANE e NILVAN (PIT) refugiaram-se em uma propriedade rural na Vila Sororó, em local
distante cerca de 70 quilômetros de Marabá. Após investigação, no dia 02 de novembro de 2016, LEONARDO, LEILANE e GILVAN
(NEGO) foram presos.

WALT RAFAEL SOUSA DE ARAUJO é morador de Palmas-TO, traficante interestadual e, segundo apurado, deu fuga a ANTONIO
RANGEL, MARCOS e LUCIENE e pode ter envolvimento direto no financiamento da campanha criminosa.

No dia 05 de setembro de 2016, WALT RAFAEL encontrou com ANTONIO RANGEL, MARCOS e LUCIENE, no município de
Imperatriz, no Estado do Maranhão e, em seguida, tomou como destino Palmas-TO, levando consigo MARCOS e LUCIENE, sua
esposa.

Ressalte-se que com ANTONIO RANGEL, que esteve com WALT RAFAEL antes de ser preso, foi encontrado grande quantidade de
drogas, fazendo supor a íntima relação entre os denunciados.

MEURY CRISTINA PEREIRA DA SILVA, esposa de WALT RAFAEL, estava em companhia deste quando participaram da retirada de
parte do grupo criminoso em Imperatriz-MA, ocasião em que auxiliaram na fuga de ANTONIO RANGEL, MARCOS e LUCIENE.

Assim como em relação a WALT RAFAEL, no curso da investigação não houve confirmação da participação de MEURY diretamente
nas ações contra a Empresa Prosegur em Marabá, porém, restou comprovado o auxílio na fuga de parte do grupo criminoso.

EDVALDO PEREIRA DA CUNHA, compadre de NILVAN, é parceiro de ANTONIO RANGEL DUARTE LIMA e GILVAN PEREIRA DA
SILVA, tendo sido preso em conjunto com estes e outros no ano de 2007 (IPL 184/2007.001169-0).

Ressalta a denúncia que EDVALDO morava em uma casa na mesma rua da casa de NILVAN PEREIRA DA SILVA em que foram
apreendidos o mapa da Prosegur, vestígios de explosivos, relação de materiais utilizados, dentre outros.
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I.2. DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

A denúncia foi oferecida, originalmente, perante o juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, em 10.02.2017,
contudo aquele juízo julgou-se incompetente para processar o feito por entender que não restou configurada a existência de uma
organização criminosa, suscitando conflito negativo de competência perante o E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará para que
declarasse competente o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá (fls. 02/23 e 31/47).

Em decisão monocrática, datada de 17.04.2017, o Desembargador Raimundo Holanda Reis julgou procedente o conflito,
reconhecendo a competência deste juízo (fls. 154/156).

O processo foi recebido na comarca de Marabá em 09.05.2017.

Em 09.06.2017, as Representantes do Ministério Público ratificaram os termos da denúncia, requerendo o prosseguimento do feito
em seus ulteriores de direito, vindo os autos conclusos para decisão (fl. 159).

A denúncia foi recebida em 20.06.2017 (fls.160/163), oportunidade em que foi determinada a citação dos acusados para
apresentarem resposta escrita à acusação.

Requerimento de habilitação da PROSEGUR BRASIL S.A – TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA como assistente
de acusação às fls. 246/275, tendo o Ministério Público manifestado concordância à fl. 306 e o juízo admitido à interveniência do
assistente à fl. 312.

Foram pessoalmente citados os seguintes acusados: NILVAN PEREIRA DA SILVA (fl. 279 e 320); MARCOS ALBERTO SANTANA
DE OLIVEIRA (fl. 311); GILVAN PEREIRA DA SILVA (fl. 315); LEONARDO FREIRE DE SOUZA (fl. 315); ANTONIO RANGEL
DUARTE LIMA (fl. 317); LEILANE BARBOSA SALES (fl. 319) e MEURY CRISTINA PEREIRA SILVA (fl. 410).

O acusado EDVADO PEREIRA CUNHA não foi localizado para citação no endereço informado nos autos, conforme certidões de fl.
278 e 333 e 354, razão pela qual foi citado por edital (fl. 361). Todavia, não compareceu em juízo e tampouco constituiu advogado (fl.
394).

Os acusados MEURY CRISTINA PEREIRA SILVA e WALT RAFAEL DE SOUSA ARAÚJO apresentaram resposta escrita à
acusação por advogado particular (fls. 322/330), cabendo registrar que o acusado WALT RAFAEL não foi pessoalmente citado,
contudo verificou-se que o instrumento de mandato foi outorgado em data posterior ao oferecimento da denúncia, razão pela qual o
juízo entendeu efetivada a citação, pois não há dúvida quanto à ciência do acusado relativamente à ação penal, lançando mão dos
meios defensivos nos autos, determinando-se o prosseguimento do feito (fls. 411/414).

I.3. SÍNTESE DAS RESPOSTAS ESCRITAS.
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Os acusados NILVAN PEREIRA DA SILVA, GILVAN PEREIRA DA SILVA, LEILANE BARBOSA SALES e LEONARDO FREIRE DE
SOUZA apresentaram resposta escrita à acusação às fls. 343/353 por meio de advogado particular.

Sustenta a peça de defesa, preliminarmente, a nulidade do ato judicial que recebeu a denúncia ao argumento de que a inicial
acusatória não descreve as condutas imputadas aos acusados, desrespeitando o artigo 41 do CPP.

No mérito, a defesa afirma que a inicial não descreve condutas típicas, argumentando que o Ministério Público se limitou a narrar
crimes graves, mas deixando de fundamentar todo o caráter originário e preparatório da ação, se preocupado só com o resultado,
deixando de analisar o iter criminis como um todo.

Aduz que o Parquet se omitiu quanto à narrativa individualizada dos fatos, atribuindo a todos os acusados a prática onipresente e
onisciente de toda a empreitada delitiva, inviabilizando o exercício da ampla defesa e o devido processo legal.

Ao final, pugnou pela nulidade/rejeição da denúncia.

Os acusados MEURY CRISTINA PEREIRA SILVA e WALT RAFAEL DE SOUSA ARAÚJO apresentaram resposta escrita à
acusação às fls. 322/330 por meio de advogado particular, oportunidade em que informaram, de fato, terem encontrado com os
acusados MARCOS ALBERTO SANTANA DE OLIVEIRA e ANTONIO RANGEL DUARTE LIMA na cidade de Imperatriz/MA dias
depois do crime, conduzindo o acusado ANTÔNIO para a cidade de Edson Lobão/MA e o acusado MARCOS ALBERTO para a
cidade de Palmas/TO. Contudo, afirmaram que se tratou se simples carona, sem qualquer envolvimento no crime. Pleitearam a
absolvição sumária.

 Os acusados ANTÔNIO RANGEL DUARTE LIMA e MARCOS ALBERTO SANTANA OLIVEIRA apresentaram resposta escrita à
acusação por meio da Defensoria Pública às fls. 376/377, arrolando as mesmas testemunhas da acusação, reservando-se para
atacar o mérito da imputação por ocasião das alegações finais.

Em decisão de fls. 404/406, o juízo proferiu decisão pertinente ao artigo 397 do CPP. Na oportunidade, foi decretada a prisão
preventiva do acusado EDVALDO PEREIRA DA CUNHA, assim como determinada a suspensão do processo e do prazo
prescricional, ficando nomeada a Defensoria Pública para prestar-lhe assistência durante a instrução, a qual teria natureza de prova
cautelar/antecipada.

1.4. DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

 Audiência de instrução e julgamento realizada em 27.11.2017, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas ADEVAL
PEREIRA DE SOUSA, FRANCISCO NERES DOS SANTOS, ELKSON JONHY SANTANA ALVES OLIVEIRA, ANTÔNIO DA SILVA
RODRIGUES, ANTÔNIO ALVES DA SILVA, MARCIO LIMA DOS SANTOS, MARIA DE ANDRADE SOUSA, PATRÍCIA DOS
SANTOS BRITO, CARLOS SERGIO COSTA DO NASCIMENTO e THAIS FERREIRA NORBERTO. (fls. 548/563)

O Representante do Ministério Público requereu a substituição da testemunha ausente DEUZIMAR JUNIOR DA CONCEIÇÃO SILVA
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pela testemunha DPC THIAGO BARRETO DA COSTA BELIENY, o que foi deferido pela magistrada.

 As testemunhas THIAGO BARRETO DA ROCHA BELIENY e MURILO OLIVEIRA LIMA foram ouvidas por meio de cartas
precatórias (fls. 679/680 e 712/713)

O Ministério Público manifestou desistência em relação às testemunhas SIDNEY ALEXANDRE MARANHÃO, IRAMAR SILVA DE
OLIVEIRA e ALINE SILVA DE SOUSA (fl.915), o que foi homologado por este juízo às fls. 916/917.

Os acusados NILVAN PEREIRA DA SILVA, ANTÔNIO RANGEL DUARTE LIMA, LEONARDO FREIRE DE SOUZA, WALT RAFAEL
SOUZA DE ARAÚJO e LEILANE BARBOSA SALES foram qualificados e interrogados (fls. 562/563; 864/901; 868/869; 894;
913/914).

A acusada MEURY CRISTINA PEREIRA SILVA não foi localizada para ser qualificada e interrogada (fls. 874/876) e teve a revelia
decretada.

O acusado GILVAN PEREIRA DA SILVA veio a óbito no curso do processo, razão pela qual foi declarada extinta a punibilidade do
citado agente à fl. 626.

O acusado EDVALDO PEREIRA DA CUNHA foi preso em 02.08.2018, providenciando-se a imediata citação, o qual apresentou
resposta à acusação à fl. 989, tendo o juízo proferido a decisão relativa ao artigo 397, promovendo-se, em seguida, a qualificação e
interrogatório do acusado. (fl. 992)

O acusado MARCOS ALBERTO SANTANA DE OLIVEIRA não foi qualificado e interrogado, pois encontrava-se foragido. Contudo, às
fls. 1132 e ss., o Ministério Público informa o falecimento do citado acusado, requerendo seja declarada extinta a punibilidade.

As partes não requereram diligências na fase do artigo 402 do CPP.

I.5. SÍNTESE DAS ALEGAÇÕES FINAIS.

Em alegações finais, o Ministério Público requer a condenação dos acusados ANTONIO RANGEL DUARTE LIMA, NILVAN PEREIRA
DA SILVA, EDVALDO PEREIRA DA CUNHA, LEONARDO FREIRE DE SOUZA, LEILANE BARBOSA SALES, MEURY CRISTINA
PEREIRA DA SILVA E WALT RAFAEL SOUSA DE ARAÚJO pelos crimes de roubo quadruplamente majorado, tentativa de
latrocínio, associação criminosa armada e posse/porte de arma de fogo, munições e explosivos de uso restrito, previstos nos art. 157,
§2º, I, II, III e V, c/c, art. 157, §3º, parte final, c/c, art. 14, II, c/c, art. 288, parágrafo único, todos do CPB, c/c, art. 16 da Lei nº
10.826/03. (fls. 999/1062)

Segundo o Parquet, os acusados são COAUTORES DE TODOS OS CRIMES, pois tinham o completo DOMÍNIO DOS FATOS,
incluindo financiamento, apoio logístico e resgate ao grupo. A prova colhida nos autos demonstra que os acusados planejaram e
executaram o crime de roubo a empresa de valores Prosegur no dia 05.09.2016, em Marabá, pois foram vistos por testemunhas em

12



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONSULTA DE PROCESSOS DO 1º GRAU

atos preparatórios e/ou durante a fuga após a efetiva subtração, aliado à apreensão de alguns objetos indicativos do envolvimento na
prática dos delitos.

A título de reparação mínima dos prejuízos causados à vítima, o Ministério Público pugna pela condenação dos acusados ao
pagamento de indenização no importe de R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais).

O assistente de acusação ratificou o pedido condenatório às fls. 1087/1088.

A defesa dos acusados LEILANE BARBOSA SALES, NILVAN PAREIRA DA SILVA, WALT RAFAEL SOUZA DE ARAÚJO, MEURY
CRISTINA PEREIRA DA SILVA, EDVALDO PEREIRA DA CUNHA e LEONARDO FREIRE DE SOUSA apresentaram alegações
finais sustentando a absolvição por ausência de provas. (fls. 1089/1122)

Afirmam que a prova colhida durante a instrução processual não confere certeza quanto ao envolvimento dos citados acusados com
a prática criminosa, notadamente porque o único réu confesso nos autos, ANTÔNIO RANGEL, eximiu todos os demais denunciados
pela prática dos crimes ora em apuração.

A defesa de ANTÔNIO RANGEL DUARTE LIMA requereu, em alegações finais, o afastamento do § 3º do art. 157 do CP por
ausência de prova suficiente para a condenação. Além disso, requereu o reconhecimento de todas as atenuantes e causas de
diminuição cabíveis.

É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

II.1. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO ACUSADO MARCOS ALBERTO SANTANA OLIVEIRA.
Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público do Estado contra MARCOS ALBERTO SANTANA OLIVEIRA e outros,
devidamente qualificado nos autos, imputando ao acusado a conduta delituosa tipificada nos art. 157, §2º, I, II, III e V, c/c, art. 157,
§3º, parte final, c/c, art. 14, II, c/c, art. 288, parágrafo único, todos do CPB, c/c, art. 16, da Lei nº 10.826/03.

Nada obstante, compulsando os autos, verifico Declaração de Óbito e Laudo Genético relativos ao falecimento do acusado.

O Ministério Público opinou pela declaração de extinção da punibilidade.

Diante da prova produzida, resta demonstrado que o acusado que veio a falecer no curso processo, pelo que, diante da comprovação
da morte do agente na forma prevista pelo art. 62 do Código de Processo Penal, é de ser reconhecida a extinção da punibilidade.

Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE pela morte do agente MARCOS ALBERTO SANTANA OLIVEIRA, nos
termos do art. 107, inciso I, do Código Penal Brasileiro e do art. 62 do Código de Processo Penal.
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II.2. DA EMENDATIO LIBELI: O RÉU SE DEFENDE DOS FATOS IMPUTADOS NA PEÇA INICIAL ACUSATÓRIA E NÃO
ESPECIFICAMENTE DA DEFINIÇÃO JURÍDICA DOS DELITOS DENUNCIADOS.

A figura da emendatio libeli (art. 383, do CPP) possibilita ao julgador atribuir ao fato denunciado definição jurídica diversa, ainda que,
em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. Isto ocorre porque o réu não se defende especificamente da definição jurídica
do delito denunciado, mas sim dos fatos que lhe foram imputados na peça inicial acusatória.

Eis a redação do dispositivo:

Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda
que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave. [...].

Há de se relembrar, todavia, que não há como condenar por fato que não está explicitado na denúncia, sob pena de ser maculado o
princípio da correlação, ferindo o princípio da ampla defesa.

Este é o escólio de Guilherme de Souza Nucci:

Alterações inadmissíveis: a reforma trazida pela Lei 11.719/2008 tornou bem claro não poder o magistrado, ao promover a
denominada emendatio libeli, modificar qualquer fato descrito na peça acusatória. Cabe-lhe atribuir nova definição jurídica ao fato,
mas este é imutável, sob o prisma do julgador. São ofensivas à regra da correlação entre a acusação e sentença as alterações
pertinentes ao elemento subjetivo (transformação do crime de doloso para culposo ou vice-versa), bem como as que fizerem incluir
fatos não conhecidos da defesa, ainda que possam parecer irrelevantes, como a mudança do endereço onde o delito ocorreu. Nessa
ótica, a lição de Badaró: "Em síntese, o juiz não pode condenar o acusado, mudando as circunstâncias instrumentais, modais,
temporais, ou espaciais de execução do delito, sem dar-lhe a oportunidade de se defender da prática de um delito diverso daquele
imputado inicialmente, toda vez que tal mudança seja relevante em face da tese defensiva, causando surpresa ao imputado"
(Correlação entre acusação e sentença, p.133-134). Muitas dessas situações devem ser resolvidas com base no disposto no art. 384
(Código penal comentado. 10. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 723).

Verificando a peça inicial com acuidade, se vislumbra expressa menção ao fato de que os acusados integravam uma associação
criminosa armada, tipo penal correspondente ao artigo 288, parágrafo único do CPB. Aliás, nesse ponto, diga-se que originalmente o
Ministério Público pretendeu imputar aos acusados o crime de organização criminosa, por entender que a complexidade dos crimes,
a meticulosa divisão de tarefas e a extrema violência empregada caracterizavam o tipo mais severo. Contudo, por força de decisão
superior, houve o afastamento do tipo e a definição da competência para este juízo.

Além disso, a denúncia igualmente narra a prática da subtração de valores dos cofres da empresa PROSEGUR, em concurso de
agentes, emprego de arma de fogo, restrição da liberdade da vítima e, evidentemente, considerando o ramo de atividade da
sociedade empresária ofendida, contra vítima que exerce atividade de transporte de valores, caracterizando, ao menos em tese, a
prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, I, II, III e V do CPB.
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A exordial acusatória descreve ainda, durante a fuga, os inúmeros tiros deflagrados pelo grupo de criminosos contra os policiais
militares que encontraram com os veículos utilizados pelos agentes, sendo que um deles teria atingido uma policial militar às
proximidades do aeroporto de Marabá, o que atrai a capitulação penal do artigo 157, § 3º, parte final, c/c art. 14, II, ambos do CPB.

Também verifico a narrativa da prévia posse/porte de arma de fogo, munição, explosivo de uso proibido ou restrito pelo grupo, uma
vez que fora noticiada a presença de fuzis e explosivos, a indicar a possível prática do crime previsto no artigo 16 da Lei nº
10.826/2003.

E, por fim, embora não tenha sido capitulado pelo Ministério Público, nem mesmo em suas alegações finais, observo que a exordial
acusatória ainda descreve em desfavor do grupo criminoso a conduta relativa a outras duas subtrações de caminhões e o incêndio
dos veículos, a substanciar, pelo menos em tese a prática de mais dois crimes de roubo em concurso de agentes, emprego de arma
de fogo e restrição da liberdade das vítimas, em continuidade delitiva (157, § 2º I, II e V (2x) c/c art. 71, ambos do CPB) e dois crimes
de incêndio, também em continuidade delitiva (art. 250, § 1º (2x) c/c art. 71, ambos do CPB).

Com efeito, a denúncia assevera:

Apurou-se que pessoas armadas com armamentos de uso restrito das forças de segurança roubaram dois caminhões, os levaram à
ponte de acesso ao Núcleo Cidade Nova, Marabá/PA e atearam fogo nos mesmos, a fim de inviabilizar possível ação policial.
Concomitantemente, outra parte do grupo criminoso atacou dos disparos de arma de fogo e explosivos a base da empresa
PROSEGUR, no bairro Cidade Nova, transpondo seus muros e acessando o cofre principal da Empresa, causando temor e prejuízo
aos moradores daquela região.

Portanto, não havendo mudança na descrição fática da denúncia, mas tão-somente adequação da tipificação dos crimes, realizada a
emendatio libelli, nos termos do art. 383, caput, do Código de Processo Penal, passo a analisar os fatos de acordo com a seguinte
capitulação penal: art. 157, §2º, I, II, III e V c/c art. 157, § 2º, I, II e V (2x) c/c art. 157, §3º, parte final c/c art. 14, II c/c art. 288,
parágrafo único c/c art. 250, § 1º (2x), todos do CPB c/c art. 16, da Lei nº 10.826/03.

II.3. CRIME DE ROUBO MAJORADO CONTRA A PROSEGUR – ART. 157, §2º, I, II, III e V DO CP: AUTORIA E MATERIALIDADE.

A materialidade do delito está comprovada pelos autos de apresentação e apreensão de fls. 52 a 57, 94; boletim de ocorrência de fl.
97 do IPL; certidão de fl. 105 do IPL; pelo Relatório da Autoridade Policial (fls. 173 a 194); e pelos depoimentos das vítimas e
testemunhas colhidos em juízo, aliado à confissão extrajudicial e judicial do réu ANTÔNIO RANGEL DUARTE LIMA.

A autoria da conduta e o dolo dos denunciados restaram provados pelo conjunto probatório colhido na instrução processual. Vejamos
os depoimentos das testemunhas/informantes:

 A testemunha ADEVAL PEREIRA DE SOUZA declarou em juízo que residia próximo à casa do réu NILVAN e que já prestou alguns
serviços de pedreiro no local.
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Disse não se recordar de ter visto uma caminhonete S10 branca e um Siena preto na residência de NILVAN, afirmando ter visto no
lugar os acusados ANTONIO RANGEL e LEILANE. Declarou, ainda, que viu o carro de GILVAN no imóvel.

Relatou que um primo de NILVAN e GILVAN procurou sua esposa e pediu que eles mudassem os seus depoimentos, a fim de não
prejudicarem a ré LEILANE.

Disse que acompanhou a polícia civil nas diligências feitas na casa de NILVAN, asseverando não ter visto se foi encontrado um mapa
da PROSEGUR no local, tampouco dinheiro e uma placa escrita executive, recordando-se somente que foram encontrados
envelopes de chips de celular.

Prosseguiu relatando que, após o assalto, NILVAN deixou a chave do imóvel com ele a fim de que fizesse uma reforma e que não
sabe dizer se o mesmo possuía lancha.

Declarou que as pessoas reconhecidas por ele na delegacia foram vistas na residência de NILVAN antes deste se mudar do local, e
que a mudança ocorreu após o assalto da PROSEGUR. Afirmou que NILVAN lhe entregou a chave do imóvel na terça-feira após o
assalto, por volta de 12:00hs.

A testemunha relatou que no final de semana antes dos fatos, havia 04 (quatro) homens na residência de NILVAN e que todos
estavam em uma caminhonete branca e não moravam na casa. Disse, ainda, que NILVAN e a esposa dele não estavam no local e
que não viu GILVAN.

Continuou relatando que, na quinta-feira anterior aos fatos, presenciou quando LEILANE e LEONARDO chegaram à casa de NILVAN
em um Siena preto e ANTONIO RANGEL e um outro individuo, em um Gol prata, não se recordando em que dia chegou a
caminhonete branca. A testemunha disse, também, que no domingo à noite, antes dos fatos, não viu mais ninguém no local.

Disse que não viu as armas usadas no crime e que era vizinho de NILVAN há algum tempo e que o mesmo era um bom vizinho.
Afirmou que próximo ao dia dos fatos, viu uma movimentação intensa na casa de NILVAN, oportunidade em que viu alguns acusados
no local, mas somente sabe identificá-los através de fotos.

Falou que essas pessoas foram ao local de carro, na caminhonete branca e em um Siena; que conhece ANTONIO RANGEL de vista
e que não sabe dizer se o mesmo tem alguma ligação com LEONARDO e LEILANE. Disse que viu essas pessoas no sábado antes
do crime na casa de NILVAN e, no domingo à noite, já não estavam mais na residência.

Disse que durante o período em que foi vizinho de NILVAN e antes do assalto, viu LEILANE e LEONARDO frequentarem o local, mas
os dois não estavam juntos nessas ocasiões.

A testemunha THAIS FERREIRA NOBERTO declarou em juízo que na época dos fatos, morava no bairro Araguaia e era vizinha do
acusado NILVAN e que o mesmo não tinha carro na época, somente uma moto, afirmando que muitos parentes o visitavam e que
nunca viu os réus ANTONIO RANGEL e MARCOS ALBERTO no local, mas já viu o acusado LEONARDO.
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Relatou que um primo dos réus NILVAN e GILVAN a procurou, perguntando se ela havia recebido a intimação para esta audiência.
Disse, ainda, que a mesma pessoa a procurou uma segunda vez, pedindo que mudasse o seu depoimento, a fim de dizer que não
havia visto a ré LEILANE na casa de NILVAN.

Disse que seu marido comentou ter visto uma caminhonete S10 e carro Siena preto na casa do réu NILVAN na época dos fatos, e
que o mesmo achou estranho, porque NILVAN já havia se mudado do imóvel. Declarou que NILVAN não recebia com frequência
visitas com carros, mas que na época dos fatos, viu várias vezes carros na casa do mesmo.

Disse que já viu LEILANE e o veículo Siena preto na casa de NILVAN, assim como a caminhonete S10 branca. Relatou que na
segunda-feira após o assalto, NILVAN pediu para que ela e o marido tomassem conta da casa dele.

A testemunha afirmou não ter visto RAFAEL CABEÇA na casa de NILVAN.

A testemunha FRANCISCO NERES DOS SANTOS declarou em juízo que morava em Nova Ipixuna, no sítio Santa Quitéria, na beira
do rio, e que no dia 30.08.2016, um rapaz, na companhia de duas pessoas, foi ao local e pediu autorização para deixar alguns carros
no local, pois iriam pescar, declarando, ainda, que eles estavam com um casco de voadeira.

Relatou que um carro tipo caçamba estava carregando o casco da voadeira, reconhecendo o acusado ANTONIO RANGEL como a
pessoa que falou com ele naquele dia, após ter sido lhe mostrada a foto do mesmo em audiência.

Disse que tais fatos ocorreram na época do assalto da PROSEGUR e o carro usado pelos homens era branco. Afirmou que no dia
seguinte, às 5:00hs da manhã, já não havia mais ninguém no local.

O informante ELKSON JHONNY SANTANA ALVES OLIVEIRA declarou em juízo que era vigilante da empresa PROSEGUR e estava
no local no dia dos fatos, afirmando que o assalto ocorreu às 01:45hs e que estava na sala de monitoramento naquela ocasião.

Disse que naquela oportunidade, viu pelas câmeras que chegou uma Blazer preta na frente da PROSEGUR e logo atiraram nas
câmeras. Relatou que os vigilantes foram feitos de reféns após o prédio explodir, acreditando que havia mais de 20 pessoas
participando da ação, devido à quantidade de tiros que estavam sendo deflagrados, porém não conseguiu ver os rostos, pois
estavam todos encapuzados.

Falou que ele e o outro vigilante foram levados de reféns na Blazer preta e que, nesse momento, conseguiu ver que havia mais 04
carros, sendo que um deles era uma caminhonete, não sabendo dizer qual a cor, pois não conseguiu ver direito.

Asseverou que foram surpreendidos por uma viatura da PM Tático em frente ao estabelecimento comercial denominado Havan,
oportunidade em que os criminosos mandaram o depoente descer do veículo.

Disse que as pessoas que falavam com eles tinham o sotaque de paulista. Declarou que após descerem do carro, saíram correndo e
não conseguiram ver para onde os assaltantes foram, e que a viatura do Tático foi atingida por tiros, informando que ouviu dizer que
uma policial havia sido atingida, não sabendo afirmar quem desferiu o tiro.
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Declarou que as casas vizinhas à sede da empresa de valores foram danificadas e que, inclusive, perdeu seu carro, modelo Fox na
explosão, não sabendo dizer o valor do veículo. Asseverou que pelo menos quatro imóveis foram atingidos, além do prédio da
PROSEGUR.

A testemunha ANTONIO DA SILVA RODRIGUES declarou em juízo que trabalha no Areal Mineirão, na beira do rio, km 14, sentido
Itupiranga, e que no dia 05.09.2016, estava no local e, entre 1:30 e 2:00hs da manhã, viu três carros, dentre eles uma Blazer preta,
uma Toyota Hillux branca e uma Captiva prata, sendo que os mesmos foram jogados no rio e que foi o depoente quem os retirou de
lá à pedido da polícia.

Disse que foram usadas duas voadeiras pelos homens que chegaram nos carros, dizendo que as mesmas eram esverdeadas,
reconhecendo-as na fotografia mostrada durante a audiência.

Declarou que na Captiva, foi encontrado um Rifle e nos outros carros, havia capsulas de balas, mas não havia dinheiro e não viu se
foi encontrado um mapa.

Asseverou que não conhecia nenhuma das pessoas que apareceram no local naquela madrugada.

Relatou que os homens nas voadeiras foram em direção ao lago preto, no rio, e que esse caminho dá acesso à Itupiranga e à praia
do Geladinho

A testemunha ANTONIO ALVES DA SILVA disse em juízo que trabalha fazendo travessia de barco da Folha 06 para a Mangueira,
praia do Tucunaré e Geladinho.

Disse que no dia 02.09.2016, por volta de 17:30hs, presenciou duas lanchas com dificuldade para atracar no porto na Folha 06,
afirmando se tratarem das lanchas constantes da foto dos autos (fl.06).

Relatou que não contou quantas pessoas havia no local, afirmando que um dos homens era filho do Louro e que, inclusive,
perguntou para ele se era filho do Louro, e disse que o mesmo lhe informou que o pai estava em São Domingos, identificando essa
pessoa como sendo o acusado NILVAN, presente na audiência.

Declarou que havia um carro Siena preto com outros homens, os quais não sabe identificar, aduzindo que o motor da lancha já
estava no carro, onde também se encontravam uma mulher e uma criança.

A testemunha disse que no sábado, o barco ainda estava no porto, mas no domingo não estava mais lá.

A testemunha MÁRCIO LIMA DOS SANTOS declarou em juízo que trabalhava para LEONARDO e LEILANE na época dos fatos, em
um bar na Vila Apinagés, afirmando que já viu LEONARDO em uma S10 prata e que o carro de LEILANE era um Siena preto.

Aduziu que não viu quando LEONARDO deixou a caminhonete S10 no bar, mas viu o carro depois no local. Disse que ele,
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LEONARDO e LEILANE estavam trabalhando no bar no dia dos fatos.

Disse que não conhece ANTONIO RANGEL e que conhecia NILVAN da Vila Apinagés, afirmando que o mesmo frequentava o bar e
a mãe dele passava salgados para serem revendidos no mencionado local.

Relatou que GILVAN, conhecido como Nego, tinha um depósito de bebidas e que ele comprava esses produtos lá. A testemunha
afirmou não ter declarado na delegacia que conhecia ANTONIO RANGEL como André e que acredita que PIT era o apelido de
NILVAN, mas que só o conhece pelo nome.

Afirmou que LEILANE e LEONARDO compravam bebidas na distribuidora que pertencia a GILVAN e que revendiam salgados feito
pela mãe de NILVAN.

Perguntado novamente pela magistrada, afirmou não ter certeza se LEILANE e LEONARDO estavam trabalhando no bar no dia do
assalto.

A testemunha MARIA DE ANDRADE SOUZA afirmou em juízo que é proprietária de uma casa no bairro Araguaia, a qual foi alugada
para o acusado EDVALDO PEREIRA DA CUNHA e que ele morava com a esposa e filhos.

Relatou não ter ouvido falar sobre uma movimentação estranha na época do assalto e que não recorda o dia exato em que
EDVALDO saiu do imóvel, asseverando que o mesmo lhe devolveu a chave no açougue onde ela trabalha, e que tal fato ocorreu
depois do assalto da PROSEGUR.

Declarou que a polícia lhe procurou e fez diligência na casa, não sabendo dizer se algo foi encontrado no local.

A informante PATRICIA DOS SANTOS BRITO declarou que é esposa do acusado GILVAN e cunhada de NILVAN. Disse que o pai
de GILVAN e NILVAN é conhecido como Louro e que o mesmo mora em São Domingos.

Relatou que NILVAN trabalhava com GILVAN, não sabendo dizer se ele conhece ANTONIO RANGEL, aduzindo que conhece
LEILANE e LEONARDO da Vila Apinagés. Disse que GILVAN vendeu um bar naquela localidade para o acusado LEONARDO.

Asseverou que LEILANE usava um carro Siena preto e que seu marido e seu cunhado não utilizavam esse veículo, não sabendo
informar a quem pertence a caminhonete S10.

Declarou não saber se GILVAN já foi preso antes na companhia de ANTONIO RANGEL, tampouco qual o crime que ele praticou.

Asseverou que no dia do crime, GILVAN estava na chácara de propriedade do mesmo, distante 70km de Marabá, e que o apelido
dele é NEGO.

Disse que não manteve contato com GILVAN desde quarta-feira antes do assalto, até terça-feira após o crime, quando seu marido
veio até Marabá buscá-la com os filhos e os levou para a chácara deles.
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Relatou que GILVAN foi preso com ANTONIO RANGEL, suspeitos da prática do mesmo crime.

Afirmou não conhecer EDVALDO, MARCOS ROBERTO, MEURY e WALT RAFAEL.

A testemunha CARLOS SÉRGIO COSTA DO NASCIMENTO declarou que é taxista em Marabá e que, no dia 12.09.16, fez uma
corrida para o réu LEONARDO. Disse que o LEONARDO ligou para ele e pediu para fazer uma corrida até uma chácara dele, sendo
que LEONARDO foi em uma S10 prata e voltaria com ele no táxi.

Relatou que ao chegarem na chácara de LEONARDO, viram as viaturas policiais e este disse para eles saírem correndo em direção
ao matagal. Disse que isso ocorreu por volta de 17:30hs e que os dois ficaram no meio do mato até por volta de 03:30hs da manhã.

Declarou ter tomado conhecimento sobre o envolvimento de LEONARDO no assalto da PROSEGUR somente quando recebeu a
intimação para esta audiência e que não o viu mais.

A testemunha declinou que LEONARDO disse que deixaria a caminhonete S10 para o caseiro, mas não havia ninguém na chácara.

A testemunha THIAGO BARRETO DA ROCHA BELIENY, delegado de polícia civil, declarou em juízo que foi acionado para presidir
as investigações relativas ao assalto sofrido pela PROSEGUR, tendo sido informado pela empresa que foram roubados cerca de R$
17.000.000,00 (dezessete milhões de reais).

Relatou que a base da empresa foi explodida, sendo que o grupo fechou uma ponte na cidade, empreendeu fuga de lancha, jogando
os veículos utilizados no crime dentro do rio e depois fugiu para o Estado do Maranhão em um caminhão.

Disse que foram encontrados mapas da PROSEGUR, dinheiro, armas, munições e telefones dentro dos carros jogados no rio,
asseverando que ANTONIO RANGEL já era foragido do sistema penitenciário e já estava sendo investigado por crime anterior,
sendo identificado como um dos participantes, pois um dos carros encontrados seria dele e já teria sido usado em um crime de
sapatinho.

Relatou que MARCOS ALBERTO morava com ANTONIO RANGEL e a esposa em Marabá, e que ANTONIO RANGEL, quando foi
preso, confirmou que o mesmo participou do delito e fugiu para o Tocantins.

Disse que GILVAN (NEGO) e NILVAN foram identificados a partir do depoimento de um barqueiro, que relatou que os dois estavam
em dia anterior ao crime na embarcação usada na fuga.

Declarou que EDVALDO é compadre de NILVAN (PIT) e já havia sido preso em outra ação com GILVAN e ANTONIO RANGEL, por
isso foi considerado suspeito, tendo sido apurado que o mesmo foi visto na casa usada como ponto de apoio. Relatou que foi
identificada a casa de NILVAN, onde foram encontradas etiquetas de explosivos e uma etiqueta com o nome de um veículo usado na
ação criminosa. Aduziu que EDVALDO residia às proximidades desta casa de apoio.
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Relatou que LEONARDO e LEILANE foram identificados através da informação de um barqueiro que disse ter visto um Siena Preto
sendo usado para transportar o motor de uma embarcação, a qual provavelmente foi a mesma usada na fuga do grupo criminoso,
além de outras informações que os colocaram na cena do crime.

Relatou que MEURY era esposa de WALT RAFAEL e que os dois eram moradores de Palmas-TO e prestaram apoio no resgate de
ANTONIO RANGEL e MARCOS ALBERTO, não tendo sido identificada a participação exata no crime, mas foi apurado que eles
foram até uma chácara no Maranhão usada na fuga.

Disse que foi recuperado dinheiro, mas não lembra o valor e alguns fuzis, e que estavam com ANTONIO RANGEL, após sua prisão
em Dom Eliseu, o qual confessou a sua participação no crime. Aduziu que foi identificado o núcleo de apoio em Marabá, do qual
faziam parte todos os denunciados.

Relatou que MARCOS ALBERTO SANTANA foi preso em Tocantins; GILVAN foi preso em Marabá; LEONARDO e LEILANE foram
presos na zona rural de Marabá; EDVALDO fugiu no dia do cumprimento do mandado de prisão; não teve notícias sobre MEURY e
WALT RAFAEL, mas a residência dos mesmos não foi localizada.

Disse que GILVAN foi preso dias após a ação com uma arma e dinheiro picotado, o qual deveria ser produto do roubo.

Relatou que na casa de NILVAN foi encontrado um mapa semelhante ao mapa encontrado em um dos veículos jogados no rio, uma
placa de veículo semelhante ao usado no crime e etiquetas de explosivos.

Disse que os explosivos já chegaram montados na sede da empresa, o que foi identificado pelos vídeos das câmeras do local, o que
indica que a montagem foi feita em outro lugar.

Relatou que ANTONIO RANGEL, GILVAN, EDVALDO e MARCOS SANTANA já haviam sido presos praticando o crime conhecido
como sapatinho.

Disse que o veículo Siena preto de LEONARDO e LEILANE não foi encontrado, mas a propriedade foi confirmada por depoimentos
de testemunhas, como o barqueiro e os funcionários da chácara e do bar do casal.

Relatou que um veículo foi queimado na ponte, atiraram no fórum e queimaram um carro na saída da cidade no sentido Itupiranga,
tendo sido apurado que pelo menos 18 pessoas participaram da ação criminosa.

Perguntado pela Defensoria Pública, disse que alguns acusados foram vistos por testemunhas arroladas nos autos, porém não foram
identificados através das filmagens porque estavam encapuzados.

A testemunha relatou que o dinheiro encontrado tinha a marcação indicando a origem, não se recordando se a fita identificadora
continha o nome da PROSEGUR ou da instituição financeira.

Disse que a quebra de sigilo de dados telefônicos identificou que LEONARDO e LEILANE estavam em Marabá na data do crime,
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diferente do que foi declarado por ambos, e que na manhã seguinte, foi registrada ligação telefônica de LEILANE no Maranhão,
porém a mesma afirma que nunca esteve no mencionado lugar.

Declarou que a participação de LEILANE se deu no apoio para que o crime ocorresse, tendo em vista que ela foi vista na casa usada
para montagem dos explosivos, bem como no porto, colocando o motor da embarcação no seu veículo Siena preto.

A testemunha MURILO OLIVEIRA LIMA declarou em juízo que foi pego pelo grupo criminoso na entrada da cidade, quando o fizeram
refém e assumiram a direção da carreta conduzida por ele.

Disse que os criminosos o mandaram sair correndo quando o veículo parasse, pois haveria troca de tiros, relatando que uma pessoa
entrou no carro com ele, e se tratava de uma pessoa forte e que aparentava ter mais idade, porém o mesmo estava encapuzado.

Aduziu que a ação ocorreu por volta de 01:30 hs e que o criminoso falou que iria assaltar a PROSEGUR e não faria nada com ele,
relatando que não viu a troca de tiros, apenas ouviu e que viu muitos assaltantes na hora em que foi abordado, sendo que todos
estavam encapuzados e muito armados.

Em seu interrogatório judicial, o acusado NILVAN PEREIRA DA SILVA declarou que não são verdadeiros os fatos narrados nos
autos, afirmando que não participou de nenhum ato relacionado com os crimes em apuração.

Relatou desconhecer o motivo de LEONARDO e LEILANE terem frequentado sua residência às vésperas do crime.

Disse que ADEVAL era seu vizinho, não sabendo dizer quem foi a pessoa que procurou a esposa dele pedido para que mudassem a
versão. Afirmou que se mudou em julho do bairro Araguaia, quando deixou a chave do imóvel com ADEVAL.

Asseverou que não trabalha como rabeteiro e desconhece o fato de estar em um porto na Folha 13, negando ter visto a testemunha
ANTONIO e que não estava carregando um motor de rabeta e colocando em um Siena Preto.

Aduziu que ANTONIO RANGEL, GILVAN e EDVALDO estavam como acusados no outro processo criminal que ele responde.

O acusado LEONARDO FREIRE DE SOUZA declarou em juízo que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia, afirmando
que estava no seu restaurante na Vila Apinagés, no dia 05.09.2016, por volta das 05:00hs.

Aduziu que ANTONIO RANGEL já frequentou seu restaurante e bar; que não conhece MARCOS ALBERTO SANTANA; que conhece
NILVAN e GILVAN; que já viu EDVALDO na Vila Apinagés, pois ele estava construindo uma casa; que LEILANE é sua esposa; que
não conhece MEURY e WALT RAFAEL.

Afirmou que nunca esteve na casa usada como apoio para a ação criminosa e desconhece porque testemunhas o apontam como
participante dos crimes em apuração e que deve ter sido confundido com outra pessoa, pois frequentava Marabá uma vez por
semana apenas e ficava o resto dos dias em seu bar, na Vila Apinagés.
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Relatou que ANTONIO RANGEL frequentava seu bar e se identificava como André. Disse, ainda, que o carro Siena preto não estava
no nome de LEILANE e que ela resolveu vendê-lo porque ainda estava no nome do antigo dono e estava irregular, pois era finan.

Declarou que foi coagido pelo delegado para assumir o crime.

Relatou que estava descarregando o soro dos porcos em sua chácara quando chegaram homens encapuzados e armados, por isso
saiu correndo e se escondeu no mato, afirmando que não sabia que era a polícia e ficou com medo de que fossem bandidos.

Declarou que comprava bebidas no depósito de GILVAN na Vila Apinagéns e que não tem conhecimento do fato de LEILANE ter sido
vista no porto em seu carro Siena preto.

Relatou que no dia 04.09.16, não lembra de ter falado com LEILANE no celular, afirmando que a esposa foi embora na tarde de
domingo e ele esqueceu seu telefone no carro e ela levou para Marabá, o que indica que alguém usou o aparelho.

Disse que não sabe declarar nada a respeito da ligação identificada na quebra de sigilo de dados.

Em seu interrogatório, a ré LEILANE BARBOSA SALES declarou que não são verdadeiros os fatos descritos na inicial acusatória,
asseverando que no dia 05.09.2016, estava em sua residência, mas seu marido estava trabalhando na Vila Apinagés.

Aduziu que conhece alguns dos denunciados, afirmando que frequentava a residência da mãe de NILVAN.

Afirmou que vendeu o veículo Siena preto no mês de agosto de 2016, mas não informou ao DETRAN porque o mesmo era finan e
estava irregular.

Relatou que seu marido tem uma lancha prateada na chácara e que conhece ANTONIO RANGEL como André, apenas de vista.

Disse que nenhum dos denunciados é amigo de LEONARDO, mas alguns são conhecidos.

Afirmou que a mulher vista pelo barqueiro não é ela.

Falou que conhece NILVAN e GILVAN da Vila Apinagés, pois a mãe de NILVAN fornece salgados para o bar dela e GILVAN tinha
um depósito de bebidas no local.

Disse que ANTONIO RANGEL ou André foi quem comprou o carro Siena preto, pagou metade do valor e não efetuou o pagamento
do restante, aduzindo que ele ficou em torno de 15 dias com o veículo.

Relatou que NILVAN era conhecido do seu marido e que GILVAN sempre frequentava o bar, porque tinha uma distribuidora de
bebidas no local, declarando que ANTONIO RANGEL também frequentava o bar.

Aduziu que conhecia ANTONIO RANGEL, GILVAN, NILVAN e EDVALDO.
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O acusado WALT RAFAEL SOUSA DE ARAÚJO declarou em juízo que levou MARCOS ALBERTO SANTANA para Palmas/TO,
asseverando que o pegou dias depois do crime, dia 08 ou 09.09.16, em Imperatriz, mas não sabia que o mesmo havia participado da
ação criminosa. Afirmou que nunca viu ANTONIO RANGEL.

Disse que MARCOS ligou para ele, disse que estava precisando dele e pediu para o mesmo ir buscá-lo em Imperatriz a fim de levá-lo
até Palmas para pegar documentos e um carro, aduzindo que sabia do envolvimento dele em crimes, mas não tinha conhecimento
acerca do delito em apuração e que passou na casa de parentes para pegar sua esposa MEURY e de lá foram para Palmas.

Falou que viu ANTONIO RANGEL em Imperatriz/MA e o levou no carro por cerca de 20 km, tendo o mesmo dito que um amigo iria
buscá-lo.

O acusado EDVALDO PEREIRA DA CUNHA afirmou em juízo que não são verdadeiros os fatos descritos nos autos e que não
participou da ação delituosa.

Declarou que já foi vizinho de NILVAN e que sua esposa convidou NILVAN e a mulher dele para serem padrinhos do seu filho.

Disse que não participou de assaltos anteriores na companhia de ANTONIO RANGEL, NILVAN e GILVAN, e que conhecia ANTONIO
RANGEL porque ele era mototaxista.

Afirmou que no dia do assalto da PROSEGUR, estava na Vila Apinagés e que não via NILVAN há algum tempo, porque os dois
haviam brigado e que não via ANTONIO RANGEL desde quando saíram da prisão, em 2009 ou 2010.

Relatou que em 2016, morava no bairro da Fanta, perto da casa de NILVAN e que não presenciou os carros que estiveram na casa
do mesmo e não esteve nas reuniões ocorridas no local.

Em seu interrogatório, o acusado ANTONIO RANGEL DUARTE LIMA declarou que participou dos fatos descritos nos autos, do início
ao fim, mas os demais denunciados não participaram.

Disse que o um amigo seu chamado Jorge veio do Maranhão e o restante dos integrantes do grupo veio de São Paulo. Relatou que
as casas utilizadas no crime foram mapeadas por ele e por Jorge.

Afirmou que RAFAEL CABEÇA não teve envolvimento no crime e que o mesmo morava com ele e queria participar no delito, mas
Jorge não aceitou. Falou que mais 15 pessoas, além dele e de Jorge, participaram da ação criminosa, e que se encontrou com o
grupo na entrada da cidade e todos foram direto para PROSEGUR.

Relatou que foram usados fuzis e muita dinamite e que foram roubados dois caminhões durante a ação criminosa, os quais foram
queimados na ponte. Aduziu que recebeu em torno de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) pela participação, valor este que
foi apreendido quando de sua prisão.
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Disse que a fuga se deu no sentido de Itupiranga, onde pegaram lanchas, atravessaram o rio e desembarcaram no outro lado da
cidade, saindo em direção de Bom Jesus, e seguiram para Imperatriz/MA, declinando que os dois barcos utilizados eram verdes.

Asseverou que NILVAN e GILVAN não participaram do crime e que as lanchas e os barqueiros foram trazidos por Jorge e foi o
depoente quem ensinou o percurso para os mesmos afirmando, ainda, que nunca participou de nenhum crime com os dois, sendo
que conheceu GILVAN na cadeia e conheceu NILVAN em uma audiência em 2007.

Declinou não saber dizer o motivo de terem sido encontrados mapas e o adesivo da Blazer na casa de NILVAN. Disse que conheceu
EDVALDO em razão do processo por crime anterior em 2007, aduzindo que o mesmo não participou do crime e que não via o
mesmo há mais de 02 meses.

Relatou que conhecia LEONARDO e LEILANE, pois os mesmos tinham um bar em Apinagés e uma chácara que fica na beira do rio
Tocantins, onde ele iria de vez em quando tomar banho de rio, afirmando que não foi LEILANE quem carregou o motor da lancha no
carro, pois quem fez isso foi ele e Jorge, o motorista do caminhão e os dois barqueiros.

Afirmou que houve dificuldade para colocar os barcos na água, porque eram pesados, sendo que havia outros barcos no porto, mas
eram bem menores. Disse que não sabe qual o nome do pai de GILVAN e NILVAN, e conhecia os dois como Nego e Pit.

Disse que na fuga, todos os participantes da ação criminosa foram para o Maranhão. Aduziu que nunca ouviu falar em MEURY e que
WALT RAFAEL era amigo de MARCOS ALBERTO SANTANA, mas não o conhece.

Relatou que estava na Blazer durante a execução do crime e que houve uma troca de tiros perto do aeroporto e que ficou sabendo
depois que uma policial foi baleada, asseverando que nenhum segurança da PROSEGUR foi usado como escudo e que eles não
foram levados como reféns e ficaram na empresa e que o segurança que disse ter sido deixado na frente da Havan mentiu em seu
depoimento.

Disse que parte do grupo queimou os caminhões na ponte, aduzindo que ouviu dizer ter ocorrido troca de tiros nesse local.

Asseverou que participou desse crime porque conhecia a região, mas não sabe dizer se a associação criminosa efetuou outros
crimes contra a PROSEGUR em São Paulo e outros estados.

Aduziu que Jorge era chamado de Doutor, não sabendo dizer quem era Marcelo Goiano. Disse que o rateio do produto do crime foi
feito em uma chácara próximo de Imperatriz.

Falou que o carro utilizado para levar os motores das lanchas em um porto foi um Corolla e que não é verdadeiro o fato de que foi
usado o carro de LEILANE e que ela não esteve no local, tampouco participou do crime.

Afirmou que GILVAN e NILVAN não eram os dois barqueiros que participaram da fuga e que não foi utilizada nenhuma casa como
apoio para o crime, sendo que os participantes se encontraram somente no dia da ação criminosa.
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Diante do material probatório colhido durante a instrução processual, verifico que restou comprovada a coautoria dos acusados
NILVAN PEREIRA DA SILVA, EDVALDO PEREIRA DA CUNHA, LEONARDO FREIRE DE SOUZA, LEILANE BARBOSA SALES,
WALT RAFAEL SOUSA DE ARAÚJO e MEURY CRISTINA PEREIRA DA SILVA em relação ao crime de roubo praticado contra a
empresa de valores PROSEGUR no dia 05.09.2016, em Marabá.

A testemunha ADEVAL PEREIRA DE SOUZA, vizinho do acusado GILVAN/NILVAN, foi firme e enfático ao declarar em juízo que
visualizou os acusados LEILANE e LEONARDO chegarem à casa de NILVAN em um Siena preto e ANTONIO RANGEL e um outro
indivíduo, em um Gol prata, na quinta-feira anterior aos fatos. Disse ainda que no sábado antecedente ao crime, havia grande
movimentação de pessoas na casa e que, depois do crime, a casa ficou vazia e o acusado NILVAN, inclusive, entregou a chave da
casa para que a testemunha tomasse conta do local.

A testemunha THAIS FERREIRA NORBERTO confirmou a movimentação de pessoas na casa, bem como disse ter visto a acusada
LEILANE no local, com o seu veículo SIENA PRETO. Disse ainda ter visto no local o veículo S10, posteriormente identificado como
sendo de propriedade do acusado LEONARDO. Confirmou ainda que na segunda-feira posterior ao crime, o acusado NILVAN
entregou a chave da casa para ela e seu esposo, a testemunha ADEVAL, tomarem conta da casa.

Ressalte-se ainda que ambas as testemunhas relataram em juízo terem sido procuradas por parentes do acusado NILVAN para
modificarem seus depoimentos em juízo, sentindo-se amedrontadas, razão pela qual procuraram o Ministério Público.

A utilização do veículo Siena Preto pela acusada LEILANE foi confirmada pelos depoimentos das testemunhas MÁRCIO LIMA DOS
SANTOS (funcionário do bar de propriedade dela e do marido, ora acusado LEONARDO) e PATRICIA DOS SANTOS BRITO
(esposa do acusado GILVAN – falecido). Embora a acusada tenha declarado em seu depoimento que vendeu o veículo, não há
nenhuma prova a corroborar a transferência da posse/propriedade. Por outro lado, testemunhas próximas ao seu ciclo
profissional/pessoal não tiverem dúvidas em afirmar que o carro da acusada era um Siena Preto.

A utilização do veículo S10 pelo acusado LEONARDO foi confirmada pela testemunha MÁRCIO LIMA DOS SANTOS (funcionário do
bar) e pela testemunha CARLOS SERGIO COSTA DO NASCIMENTO (taxista), o qual declarou ter sido contratado pelo acusado
LEONARDO para fazer uma corrida até a chácara deste, sendo que a testemunha iria em seu carro e o réu na camionete S10. Ao
chegarem no local, a testemunha disse que se depararam com as viaturas da polícia e o acusado se escondeu no matagal. Embora o
acusado LEONARDO, em seu interrogatório judicial, tenha dito que se escondeu porque imaginou que as pessoas presentes na
chácara poderiam ser criminosos, a versão mostra-se isolada e desamparada, notadamente porque a testemunha CARLOS informa
que desde a chegada, já notaram que se tratavam de viaturas da polícia.

Ainda sobre os atos preparatórios praticados na casa de NILVAN, na qual restaram confirmadas as presenças de LEILANE,
LEONARDO, EDVALDO e ANTÔNIO RANGEL, conforme depoimentos supra, diga-se que foram encontradas etiquetas de
explosivos, uma etiqueta com o nome executive, compatível com o veículo Blazer usado na ação criminosa, e um mapa da empresa
PROSEGUR semelhante ao mapa encontrado em um dos veículos usados na ação criminosa e jogados no rio, conforme Auto de
Apresentação e Apreensão de fl. 57 do IPL.

A utilização do veículo Blazer no crime está demonstrada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 55 do IPL, pelo
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depoimento da testemunha ELKSON JHONNY SANTANA ALVES OLIVEIRA (segurança da empresa), da testemunha ANTONIO DA
SILVA RODRIGUES e pela confissão do acusado ANTÔNIO RANGEL.

De acordo com o depoimento do DPC THIAGO BARRETO DA ROCHA BELIENY, os explosivos já chegaram montados na sede da
empresa, o que foi identificado pelos vídeos das câmeras do local, a indicar que a montagem foi feita em outro lugar. Na hipótese,
como dito, etiquetas de explosivos foram encontrados na casa de NILVAN, assim como um mapa da empresa PROSEGUR e outros
objetos atrelados ao crime, local este onde também se encontravam os réus ANTÔNIO RANGEL (confesso), LEILANE, LEONARDO
e EDVALDO.

Durante a execução do crime, a vítima ELKSON JHONNY SANTANA ALVES OLIVEIRA declarou que estava trabalhando na
empresa PROSEGUR e os criminosos já chegaram explodindo e atirando. Afirmou que foi feito de refém e somente foi liberado às
proximidades da Havan, quando os criminosos se depararam com uma viatura do grupo tático e mandaram o depoente descer,
sabendo dizer que houve troca de tiros.

A testemunha MURILO OLIVEIRA LIMA declarou em juízo que foi pego pelo grupo criminoso na entrada da cidade e também foi feito
de refém, sendo que um dos criminosos assumiu a direção da carreta conduzida por ele. Registrou que os criminosos estavam
encapuzados e fortemente armados, tendo declarado que iriam assaltar a PROSEGUR.

A testemunha ANTONIO DA SILVA RODRIGUES declarou em juízo que, no dia 05.09.2016, por volta de 01h30min e 02h00min,
estava na beira do rio, km 14, sentido Itupiranga e viu três carros, dentre eles uma Blazer preta, uma Toyota Hillux branca e uma
Captiva prata, sendo que os mesmos foram jogados no rio e que foi o depoente quem os retirou de lá à pedido da polícia.

Disse ainda que foram usadas duas voadeiras pelos homens que chegaram nos carros, as quais eram esverdeadas, reconhecendo
as que foram apreendidas nos autos por meio da fotografia mostrada durante a audiência. Declarou que na Captiva, foi encontrado
um Rifle e nos outros carros, havia capsulas de balas. Relatou que os homens nas voadeiras foram em direção ao lago preto, no rio,
e que esse caminho dá acesso à Itupiranga e à praia do Geladinho

Exatamente na área do Geladinho, a testemunha ANTONIO ALVES DA SILVA disse que presenciou, dia 02.09.2016, duas lanchas
com dificuldade para atracar no porto, reconhecendo que se tratavam das lanchas constantes da foto dos autos. O depoente
confirmou que o acusado NILVAN estava no local com as lanchas, pois ele é filho de um conhecido da testemunha, denominado
Louro, relatando que questionou o réu sobre o seu pai e ele respondeu que o mesmo estava em São Domingos do Araguaia.

O apelido do pai de NILVAN, conhecido como louro e a residência dele em São Domingos do Araguaia foi confirmada pela
testemunha PATRICIA DOS SANTOS BRITO (esposa do acusado GILVAN – falecido), cunhada do réu NILVAN.

A testemunha ANTÔNIO ALVES DA SILVA declarou ainda que havia um carro Siena Preto com outros homens, os quais não sabe
identificar, aduzindo que o motor da lancha já estava no carro, onde também se encontravam uma mulher e uma criança. A
testemunha disse que no sábado, o barco ainda estava no porto, mas no domingo não estava mais lá.

Do depoimento das testemunhas ANTONIO DA SILVA RODRIGUES e ANTONIO ALVES DA SILVA, extrai-se que os autores do
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crime contra a PROSEGUR se utilizaram de duas voadeiras para a fuga, as quais atracaram no porto da Folha 13, oportunidade em
que foi reconhecido o acusado NILVAN e mais uma vez o carro da acusada LEILANE.

Por fim, o depoimento do Delegado de Polícia THIAGO BARRETO DA ROCHA BELIENY é esclarecedor e resume as conclusões da
atividade investigativa pertinente a este caso:

Relatou que a base da empresa foi explodida, sendo que o grupo fechou uma ponte na cidade, empreendeu fuga de lancha, jogando
os veículos utilizados no crime dentro do rio e depois fugiu para o Estado do Maranhão em um caminhão. Disse que foram
encontrados mapas da PROSEGUR, dinheiro, armas, munições e telefones dentro dos carros jogados no rio, asseverando que
ANTONIO RANGEL já era foragido do sistema penitenciário e já estava sendo investigado por crime anterior, sendo identificado
como um dos participantes, pois um dos carros encontrados seria dele e já teria sido usado em um crime de sapatinho. Relatou que
WALT RAFAEL morava com ANTONIO RANGEL e a esposa em Marabá, e que ANTONIO RANGEL, quando foi preso, confirmou
que o mesmo participou do delito e fugiu para o Tocantins. Disse que GILVAN (NEGO) e NILVAN foram identificados a partir do
depoimento de um barqueiro, que relatou que os dois estavam em dia anterior ao crime na embarcação usada na fuga. Declarou que
EDVALDO é compadre de NILVAN (PITTY) e já havia sido preso em outra ação com GILVAN e ANTONIO RANGEL, por isso foi
considerado suspeito, tendo sido apurado que o mesmo foi visto na casa usada como ponto de apoio. Relatou que foi identificada a
casa de NILVAN, onde foram encontradas etiquetas de explosivos e uma etiqueta com o nome de um veículo usado na ação
criminosa. Aduziu que EDVALDO residia às proximidades desta casa de apoio. Relatou que LEONARDO e LEILANE foram
identificados através da informação de um barqueiro que disse ter visto um Siena Preto sendo usado para transportar o motor de
uma embarcação, a qual provavelmente foi a mesma usada na fuga do grupo criminoso, além de outras informações que os
colocaram na cena do crime. Relatou que MEURY era esposa de WALT RAFAEL e que os dois eram moradores de Palmas-TO e
prestaram apoio no resgate de ANTONIO RANGEL e RAFAEL CABEÇA, não tendo sido identificada a participação exata no crime,
mas foi apurado que eles foram até uma chácara no Maranhão usada na fuga. Disse que foi recuperado dinheiro, mas não lembra o
valor e alguns fuzis, e que estavam com ANTONIO RANGEL, após sua prisão em Dom Eliseu, o qual confessou uma pequena
participação no crime. Aduziu que foi identificado o núcleo de apoio em Marabá, do qual faziam parte todos os denunciados, sendo
que MEURY e WALT RAFAEL só aparecem na fuga. Relatou que MARCOS SANTANA foi preso em Tocantins; GILVAN foi preso em
Marabá; LEONARDO e LEILANE foram presos na zona rural de Marabá; EDVALDO fugiu no dia do cumprimento do mandado de
prisão; não teve notícias sobre MEURY e WALT RAFAEL, mas a residência dos mesmos não foi localizada. Disse que GILVAN foi
preso dias após a ação com uma arma e dinheiro picotado, o qual deveria ser produto do roubo. Relatou que na casa de NILVAN foi
encontrado um mapa semelhante ao mapa encontrado em um dos veículos jogados no rio, uma placa de veículo semelhante ao
usado no crime e etiquetas de explosivos. Disse que os explosivos já chegaram montados na sede da empresa, o que foi identificado
pelos vídeos das câmeras do local, o que indica que a montagem foi feita em outro lugar. Relatou que ANTONIO RANGEL, GILVAN,
EDVALDO e MARCOS SANTANA já haviam sido presos praticando o crime conhecido como sapatinho. Disse que o veículo Siena
preto de LEONARDO e LEILANE não foi encontrado, mas a propriedade foi confirmada por depoimentos de testemunhas, como o
barqueiro e os funcionários da chácara e do bar do casal. Relatou que um ônibus foi queimado na ponte, atiraram no fórum e
queimaram um carro na saída da cidade no sentido Itupiranga, tendo sido apurado que pelo menos 18 pessoas participaram da ação
criminosa. Relatou que o dinheiro encontrado tinha a marcação indicando a origem, não se recordando se a fita identificadora
continha o nome da PROSEGUR ou da instituição financeira. Disse que a quebra de sigilo de dados telefônicos identificou que
LEONARDO e LEILANE estavam em Marabá na data do crime, diferente do que foi declarado por ambos, e que na manhã seguinte,
foi registrada ligação telefônica de LEILANE no Maranhão, porém a mesma afirma que nunca esteve no mencionado lugar. Declarou
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que a participação de LEILANE se deu no apoio para que o crime ocorresse, tendo em vista que ela foi vista na casa usada para
montagem dos explosivos, bem como no porto, colocando o motor da embarcação no seu veículo Siena preto.

Frise-se que os testemunhos dos policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e confiabilidade que
somente podem ser derrogados diante de fortes evidências em sentido contrário. Possibilitam, inclusive, serem considerados como
suficientes a formar o convencimento do julgador. Neste sentido, confiram-se os precedentes:

4. Aversão dos policiais, enquanto agentes do Poder Público no exercício de suas funções, goza de presunção de credibilidade,
máxime quando coerente com o acervo probatório e inexistente motivação capaz de afastar tal premissa. (TJDFT, Acórdão n.915056,
20140710411892APR, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Revisor: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3ª Turma Criminal, Data de
Julgamento: 21/01/2016, Publicado no DJE: 27/01/2016. Pág.: 139). Grifei.

2. O depoimento dos policiais que efetivaram o flagrante tem relevante valor probatório, sendo meio de prova idôneo para embasar a
condenação, especialmente quando não se aponta qualquer motivo que possa colocar em dúvida a veracidade das declarações. 3.
Recurso conhecido e não provido. (TJDFT, Acórdão n.914086, 20140910289668APR, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor:
SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 17/12/2015, Publicado no DJE: 21/01/2016. Pág.: 267). Grifei.

Diga-se, ainda, que a versão apresentada pelo denunciado ANTÔNIO RANGEL em sede policial auxilia quanto à atuação dos
acusados no evento criminoso:

 (...) que, após a revista, indicou o local próximo onde estava uma bolsa em que foram encontradas 02 (duas) armas de fogo tipo
fúsil, 01 (um) colete balístico com inscrição Pará Segurança, 03 (três) coletes balísticos sem marca aparente e 01 (um) colete)
balístico com a inscrição da Polícia Civil do Estado de São Paulo, 01 (um) blusão preto com a inscrição ‘Êxito Ensino’, 01 (uma) blusa
tipo moletom listrada em cores azul e mescla, fardas camufladas (01 calça e 03 gandolas), 01 (um) bornal preto, 02 (duas) toucas
estilo ninja, 120 (cento e vinte) tijolos de substância entorpecente possivelmente maconha, grande quantidade de dinheiro; (...) que
questionado da origem das armas de fogo, do dinheiro e das drogas apreendidas em seu poder, respondeu que participou das ações
ocorridas no dia 05.09.2016 em que um grupo armado explodiu a sede da empresa PROSEGUR em Marabá e aguardava apoio para
fugir, (...) que, como combinado, os conduziu por estradas vicinais até as proximidades da Rodovia Belém-Brasília, direção à
Imperatriz/MA, local em que desembarcou na companhia de RAFAEL CABEÇA e receberam várias sacolas, uma com armas, outras
com coletes balísticos, outra com dinheiro e três caixas de papelão contendo tijolos de maconha como pagamento por suas
participações e que RAFAEL DA MEURY já os aguardava e os levou para a casa de sua sogra na cidade de Edson Lobão/MA,
Senhora chamada Cirene e que esta não sabia o que tinha nas sacolas e caixas, (...) que conhece os nacionais CHIQUINHO, ZÉ
MAMÃO, LEITÃO (JONHY), RAFAEL (NAMORADO DA MEURY) e RAFAEL CABEÇA (que foi preso junto com ele), (...) E por fim
que conheceu RAFAEL CABEÇA em Araguaína/TO, destacando que este participou efetivamente das ações do dia 05.09.2016 na
PROSEGUR de Marabá e no sapatinho ao Banco do Brasil de Curionópolis no final de agosto deste ano, (...) destacando que estava
combinado de este (RAFAEL DA MEURY) ir comprar um carro e levar CABEÇA novamente para Palmas e trazer o carro para o
depoente (...)

É certo que, em juízo, o corréu ANTÔNIO RANGEL alterou a sua versão para afirmar que os demais denunciados não têm qualquer
participação no evento criminoso. Tal assertiva, contudo, não se presta para desqualificar a versão por ele próprio apresentada na
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presença da autoridade policial, acima transcrita, pois, naquela oportunidade, declarou a participação ativa de WALT RAFAEL e
MARCOS ALBERTO, sem descartar a atuação dos demais denunciados, pois ressaltou que eram aproximadamente 15 pessoas
envolvidas na prática delitiva.

Cumpre ressaltar, por oportuno, que não há nada nos autos a indicar que os policiais envolvidos na investigação, notadamente o
Delegado de Polícia, fossem inimigos ou desafetos dos réus, ou que quisessem de qualquer forma os incriminar. A defesa também
nada trouxe aos autos que demonstrasse qualquer coação por parte dos policiais.

Tem-se, portanto, que as declarações do corréu ANTÔNIO RANGEL, perante a autoridade policial, foram espontâneas, e, por
estarem em consonância com o acervo probatório carreado aos autos, em especial o depoimento das demais testemunhas, devem
ser tomadas como relevantes.

Neste ponto, cabe registrar que, embora os depoimentos realizados durante a fase policial, por si sós, não ofereçam força probatória
suficiente para embasar decreto condenatório, não merecem ser totalmente desprezados, devendo, in casu, servir como elementos
corroboradores das versões sustentadas em juízo, conferindo-lhes ainda mais credibilidade.

Como efeito, corroborando com o interrogatório extrajudicial do acusado ANTÔNIO RANGEL, somam-se os depoimentos das
testemunhas ADEVAL PEREIRA DE SOUSA, FRANCISCO NERES DOS SANTOS, ELKSON JONHY SANTANA ALVES OLIVEIRA,
ANTÔNIO DA SILVA RODRIGUES, ANTÔNIO ALVES DA SILVA, MARCIO LIMA DOS SANTOS, CARLOS SERGIO COSTA DO
NASCIMENTO, THAIS FERREIRA NORBERTO, THIAGO BARRETO DA ROCHA BELIENY e MURILO OLIVEIRA LIMA, os quais
demonstram a efetiva colaboração dos demais denunciados para o sucesso da empreitada criminosa.

Por outro lado, não obstante a versão sustentada pelos acusados, em seus interrogatórios judiciais, esteja em consonância com seu
direito constitucional à autodefesa e ao contraditório, é certo que a narrativa dos réus se encontra absolutamente isolada nos autos,
não alcançando maior credibilidade.

De fato, as alegações apresentadas pelos acusados, em juízo, além de desprovidas do mínimo lastro probatório, não apresentam
consistência narrativa.

NILVAN nega qualquer envolvimento no crime, porém sua casa serviu de ponto de apoio para os atos preparatórios ao crime,
conforme depoimentos das testemunhas ADEVAL PEREIRA DE SOUSA e THAIS FERREIRA NORBERTO e apreensão de objetos
relacionados ao crime (mapa, etiqueta de explosivo, etc), assim como foi visto juntamente com os demais executores do crime no
momento da fuga através das voadeiras pela testemunha ANTÔNIO ALVES DA SILVA. Afirma que respondeu a outro processo
criminal com ANTONIO RANGEL, GILVAN e EDVALDO. Porém, ANTÔNIO RANGEL e EDVALDO negam que tenham respondido a
outro processo com NILVAN.

O acusado LEONARDO nega a prática do crime, porém foi visto por testemunhas na casa de NILVAN nas reuniões preparatórias.
Embora tenha declarado em juízo que se escondeu da polícia porque não sabia que as pessoas que chegaram na sua chácara eram
policiais, em depoimento prestado perante a autoridade policial, o réu declarou ter reconhecido de que se tratavam de policiais, o que
se confirma ainda pelo depoimento da testemunha CARLOS SERGIO COSTA DO NASCIMENTO (taxista). Registre-se, ainda, que o
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acusado declarou perante a autoridade policial que permaneceu escondido juntamente com a denunciada LEILANE e o acusado
NILVAN após o crime no mesmo local em que foi preso.

A ré LEILANE reconhece em juízo que conhecia ANTONIO RANGEL, GILVAN, NILVAN e EDVALDO. Nega que tenha estado na
casa de NILVAN nos dias que antecederam ao crime, assim como nega que tenha estado no porto da Folha 13 juntamente com
demais executores para transportar o motor das lanchas utilizadas no crime, porém foi reconhecida pelas testemunhas ADEVAL
PEREIRA DE SOUSA e THAIS FERREIRA NORBERTO quando esteve na casa de NILVAN nos dias que antecederam ao crime,
assim como seu carro Siena Preto foi visto pela testemunha ANTÔNIO ALVES DA SILVA no porto mencionado, transportando o
motor das lanchas utilizadas no crime, cabendo ressaltar que a testemunha também reconheceu as lanchas em juízo. A acusada
informa em juízo que vendeu o carro Siena Preto para o acusado ANTÔNIO RANGEL, porém na delegacia afirmou que não sabia
informar o nome da pessoa para quem vendera o veículo. Além disso, não trouxe nenhum documento comprobatório da citada
venda. Por outro lado, as testemunhas MÁRCIO LIMA DOS SANTOS (funcionário do bar) e PATRICIA DOS SANTOS BRITO
(esposa do acusado GILVAN – falecido), pessoas próximas ao ciclo profissional/pessoal da acusada, confirmam que o veículo dela
era um Siena Preto. Registre-se, ainda, que a acusada declarou perante a autoridade policial que também permaneceu escondida
juntamente com o denunciado LEONARDO e o acusado NILVAN após o crime no mesmo local em que foi presa.

Diga-se, ainda, em relação aos acusados LEILANE e LEONARDO, que estes negam a permanência na cidade de Marabá no dia do
crime, assim como a ida até a cidade de Imperatriz/MA no dia seguinte, contudo sinais de ERBs apontam que seus aparelhos
celulares se encontravam nestas cidades, cabendo registrar, conforme relatado pelo acuado ANTÔNIO RANGEL, que o plano de
fuga se deu exatamente pela cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão.

O acusado WALT RAFAEL SOUSA DE ARAÚJO declarou em juízo que somente levou MARCOS ALBERTO SANTANA para
Palmas/TO, mas não sabia que o mesmo havia participado da ação criminosa. Afirmou ainda que nunca viu ANTONIO RANGEL.
Contudo, posteriormente se contradisse e afirmou que levou ANTÔNIO RANGEL em seu carro. Conforme declarado pelo próprio
ANTÔNIO RANGEL em sede policial, o acusado estava ciente do crime e sua função era garantir a fuga de ANTÔNIO e MARCOS
ALBERTO, como efetivamente fez, pois levou ANTÔNIO RANGEL para a cidade de Edson Lobão/PA, até a casa da sogra dele, e o
acusado MARCOS ALBERTO para a cidade de Palmas/TO, fato também confirmado pela mãe da acusada MEURY CRSITINA, em
sede policial, Sra. CIRENE PEREIRA DA SILVA.

O acusado EDVALDO PEREIRA DA CUNHA declara que não participou do crime e que não está envolvido em crimes anteriores na
companhia de ANTONIO RANGEL, NILVAN e GILVAN. Contudo, foi visto na residência de NILVAN, onde foram realizados os atos
preparatórios, aliado ao fato de que NILVAN desmente a assertiva quanto a ausência de envolvimento pretérito do acusado com
outros membros do grupo, pois declara que ANTÔNIO RANGEL, GILVAN, NILVAN e EDVALDO já responderam a processo criminal
juntos. ANTÔNIO RANGEL também declara em juízo que já respondeu a um processo com EDVALDO em 2007. O acusado disse
que não via ANTONIO RANGEL desde quando saíram da prisão, em 2009 ou 2010, porém ANTÔNIO RANGEL desmente a
afirmativa, pois declara em juízo que não via EDVALDO há apenas 02 meses.

O acusado ANTÔNIO RANGEL confessa em juízo a prática delitiva, porém altera substancialmente o depoimento prestado na seara
administrativa em relação aos codenunciados, isentando-os quanto a qualquer participação no delito. Diz sequer conhecer os
acusados WALT RAFAEL e MEURY, mas o próprio denunciado WALT RAFAEL declara em juízo que deu carona para ANTÔNIO
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RANGEL e estava na companhia de sua companheira MEURY CRISTINA. Outrossim, a mãe da acusada MEURY, Sra. CIRENE,
quando ouvida em delegacia, confirma que ANTÔNIO RANGEL chegou na casa de sua filha MEURY e WALT RAFAEL, na cidade e
Edson Lobão/MA, no dia 05.09.2016.

A acusada MEURY CRISTINA PEREIRA DA SILVA não foi qualificada e interrogada, pois se encontra atualmente na condição de
foragida e teve a revelia decretada. Contudo, o ajuste prévio e efetiva atuação para garantir a fuga dos acusados ANTÔNIO RANGEL
e MARCOS ALBERTO SANTANA restou confirmada pelos depoimentos extrajudiciais de ANTÔNIO RANGEL e da própria mãe da
acusada, Sra. CIRENE PEREIRA SILVA, a qual declarou:

Que é moradora do município de Edson Lobão-MA desde 1970; (...); que é mãe da nacional MEURY CRISTINA PEREIRA DE
ARAÚJO, que mantém um relacionamento de 03 (três) anos com o nacional de prenome RAFAEL; (...) que na tarde de hoje
(08.09.2016), acompanhou quando policiais civis chegaram em sua residência a procura de RAFAEL; que no momento viu estar seno
conduzido preso o nacional ANTÔNIO RANGEL DUARTE que reconheceu o homem que andava com RAFAEL e que esteve
hospedado na casa de sua filha, ao lado de sua casa; (...) que não conhecia pessoalmente RANGEL, mas destaca que o viu chegar
em casa na segunda-feira (05.09.2019) em companhia de RAFAEL; (...) que presenciou quando sua filha e RAFAEL tomaram como
destino a cidade de Palmas, no Estado do Tocantins, destacando que retornariam em breve. (...)

Nota-se, pois, que a negativa dos acusados na fase judicial, é apenas a forma que eles encontraram de se esquivar da aplicação da
lei penal, não podendo, contudo, a narrativa pouco crível daqueles preponderar sobre o firme e seguro acervo probatório
inequivocamente formado em sentido contrário.

Não há de se cogitar de cooperação dolosamente distinta ou participação de menor importância para os acusados ANTONIO
RANGEL DUARTE LIMA, NILVAN PEREIRA DA SILVA, EDVALDO PEREIRA DA CUNHA, LEONARDO FREIRE DE SOUZA,
LEILANE BARBOSA SALES, WALT RAFAEL SOUSA DE ARAÚJO e MEURY CRISTINA PEREIRA DA SILVA. Prefacialmente, insta
consignar que a moderna teoria do concurso de agentes não distingue mais autoria e participação da forma como tradicionalmente
era feita: autor era aquele que realizava as condutas do tipo e partícipe era aquele que realizava condutas acessórias distintas
daquelas indicadas no tipo, mas que concorriam para a realização deste.

Com efeito, atualmente, a teoria do domínio do fato, perfeitamente aplicável ao direito brasileiro, entende que quem domina ou
determina se e como o crime vai se realizar é autor do fato.

No caso, como visto, ficou devidamente comprovada a coautoria dos acusados ANTONIO RANGEL DUARTE LIMA, NILVAN
PEREIRA DA SILVA, EDVALDO PEREIRA DA CUNHA, LEONARDO FREIRE DE SOUZA, LEILANE BARBOSA SALES, WALT
RAFAEL SOUSA DE ARAÚJO e MEURY CRISTINA PEREIRA DA SILVA. Como mencionado, todos esses acusados participaram de
forma relevante para o sucesso do delito, durante a preparação, execução e fuga, havendo prova de que se encontravam
previamente ajustados para o sucesso da empreitada criminosa.

Na questão relacionada ao concurso de pessoas, a autoria pode se dar de diversos modos, não se restringindo à prática do verbo
contido no tipo penal, sendo possível a responsabilização de um agente que tenha participado de uma das fases do iter criminis
contribuindo para a sua concretização, desde que todos tenham ajuste para agir dolosamente ao mesmo fim criminoso, de modo que
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quem exerce o domínio sobre o fato responde na medida de sua culpabilidade, conforme aplicação da Teoria do Domínio do Fato.

Com efeito, a teoria do domínio do fato tem as seguintes consequências: 1ª) a realização pessoal e plenamente responsável de todos
os elementos do tipo fundamenta sempre a autoria; 2ª) é autor quem executa o fato utilizando a outrem como instrumento (autoria
mediata); 3ª) é autor o coautor que realiza uma parte necessária do plano global (domínio funcional do fato), embora não seja um ato
típico, desde que integre a resolução delitiva comum.

Assim, tendo cada um dos acusados realizado parte necessária do plano global, é plenamente possível a responsabilização os
acusados ANTONIO RANGEL DUARTE LIMA, NILVAN PEREIRA DA SILVA, EDVALDO PEREIRA DA CUNHA, LEONARDO
FREIRE DE SOUZA, LEILANE BARBOSA SALES, WALT RAFAEL SOUSA DE ARAÚJO e MEURY CRISTINA PEREIRA DA SILVA
na medida da culpabilidade de casa um.

Noutras palavras, conforme se vê do acervo probatório, houve prévio ajuste e nítida divisão de tarefas, não havendo se falar, pois, na
incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 1º do art. 29 do Código Penal.

Em igual sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E TENTATIVA DE ROUBOCIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
EXAME DE PROVA.IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA.TEORIA DO DOMÍNIO
DO FATO. PENA-BASE FUNDAMENTADA. CONTINUIDADEDELITIVA. RECONHECIMENTO. 1. O habeas corpus não é o
instrumento processual adequado para a operação do revolvimento aprofundado de elementos probatórios. A impropriedade da via
se avulta quando o objetivo colimado é o de justamente desconstituir o acervo probatório coligido em processo criminal, e exposto
por meio de decisão judicial fundamentada como suficiente a amparar a condenação. 2. Inviável, outrossim, é o reconhecimento do
instituto da participação de menor importância, porquanto o acórdão, de maneira motivada, afastou o benefício legal, demonstrando
que as ações do paciente, a saber, a locação de imóvel para acomodação dos comparsas, bem como o auxílio por ele prestado até o
local dos fatos tiveram proeminente relevância causal. 3. Cumpre ressaltar, por relevante, que, em tema de concurso de agentes, a
autoria pode se revelar de diversas maneiras, não se restringindo à prática do verbo contido no tipo penal. Assim, é possível, por
exemplo, que um dos agentes seja o responsável pela idealização da empreitada criminosa; outro, pela arregimentação de
comparsas; outro, pela obtenção dos instrumentos e meios para a prática da infração; e, outro, pela execução propriamente dita.
Assim, desde cada um deles - ajustados e voltados dolosamente para o mesmo fim criminoso - exerça domínio sobre o fato,
responderá na medida de sua culpabilidade. 4. No que diz respeito à aplicação da pena-base do paciente, não há constrangimento a
ser sanado, visto que foram fixadas, em relação a cada infração (roubo circunstanciado e tentativa de roubo circunstanciado), três
meses acima do mínimo legal, em conta, principalmente, das circunstâncias do crime e da acentuada culpabilidade. 5. O contexto
fático leva à conclusão de que as infrações, da mesma espécie, e pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução, foram
cometidas de forma continuada, ou seja, a segunda infração (roubo tentado) nada mais constituiu do que o prolongamento da ação
delitiva iniciada anteriormente. 6. Pela narrativa da denúncia, corroborada no título condenatório, é possível inferir que - conquanto
autônomos na sua essência, já que um foi o roubo à residência e, outro, contra o estabelecimento comercial vizinho, com vítimas
inclusive diferentes - o alvo principal dos réus sempre foi a empresa. Daí que a passagem pela residência constitui meio "útil" aos
agentes para alcançar o objetivo maior: o estabelecimento comercial. 7. Por tal razão, é o caso de reconhecimento da continuidade
entre os crimes de roubo circunstanciado e tentativa de roubo circunstanciado. 8. Readequação das sanções. 9. Ordem parcialmente
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concedida. (STJ - HC: 191444 PB 2010/0217862-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 06/09/2011, T6 -
SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2011).

Diante de todo o exposto, entendo que os acusados ANTONIO RANGEL DUARTE LIMA, NILVAN PEREIRA DA SILVA, EDVALDO
PEREIRA DA CUNHA, LEONARDO FREIRE DE SOUZA, LEILANE BARBOSA SALES, WALT RAFAEL SOUSA DE ARAÚJO e
MEURY CRISTINA PEREIRA DA SILVA praticaram o crime de roubo contra a empresa se valores PROSEGUR, no dia 05.09.2016,
no município de Marabá.

II.3.1. MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO, VÍTIMA QUE EXECUTA SERVIÇO DE
TRANSPORTE DE VALORES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS (CP, ART. 157, § 2°, I, II, III e V).

Aplica-se a causa de aumento de pena do inciso I do art. 157, § 2º do CP, haja vista o depoimento das testemunhas e confissão do
acusado ANTONIO RAGEL, os quais afirmaram que o grupo de assaltantes praticou o crime com explosivos, diversas armas,
algumas das quais foram apreendidas nos autos, conforme Autos de Apresentação e Apreensão de fls. 52 e ss. do IPL.

Assim, considera-se provada a circunstância do art. 157, § 2º, I do CP.

Os depoimentos atestaram que a ação delituosa foi perpetrada por um grupo de no mínimo 15 agentes, sendo que todos agiram em
conjunção de vontade, a fim de obter êxito na prática criminosa, o que denota o vínculo subjetivo entre eles.

Assim, considera-se provada a circunstância do art. 157, § 2º, II do CP.

Aplica-se também a causa de aumento prevista no inciso III do art. 157, § 2º do CP, pois a vítima é empresa nacionalmente
conhecida pelo transporte de valores e o crime foi praticado contra a sede da empresa no município de Marabá.

Quanto à causa de aumento prevista no inciso V do art. 157, § 2º do CP, compartilho o entendimento doutrinário que exige para a
configuração da majorante da restrição da liberdade, que esta perdure por tempo juridicamente relevante, ou seja, é necessário que o
agente infrator mantenha a vítima em seu poder por tempo superior ao necessário à execução do roubo, seja para assegurar para si
ou para outrem o produto do crime, seja para escapar ileso da ação da autoridade policial.

Nessa esteira, o agente, para consumar o crime ou garantir o sucesso da fuga, mantém a vítima em seu poder, restringindo a sua
liberdade de locomoção. Não se confunde com a hipótese do agente privar desnecessariamente a liberdade de locomoção da vítima,
por período prolongado, caso em que teremos roubo em concurso material com o delito de sequestro.

Com efeito, verifica-se que houve restrição da liberdade das vítimas ELKSON JONHY SANTANA ALVES OLIVEIRA e DEZIMAR
JUNIOR DA CONCEIÇÃO SILVA (seguranças da empesa), os quais foram feitos reféns na sede da empresa PROSEGUR e levados
no carro Blazer utilizado pelos criminosos até às proximidades da Havan, quando se iniciou a troca de tiros com os policiais,
caracterizado, portanto, o tempo juridicamente relevante e superior ao necessários para a consumação do delito, notadamente
porque o grupo já havia concretizado a subtração dos valores.
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Desta feita, incide a causa de aumento de pena do inciso V do art. 157, § 2º do CP, haja vista as vítimas terem permanecido em
poder dos infratores por considerável espaço de tempo, lapso este superior ao necessário à execução do crime de roubo.

Destarte, os acusados ANTONIO RANGEL DUARTE LIMA, NILVAN PEREIRA DA SILVA, EDVALDO PEREIRA DA CUNHA,
LEONARDO FREIRE DE SOUZA, LEILANE BARBOSA SALES, WALT RAFAEL SOUSA DE ARAÚJO e MEURY CRISTINA
PEREIRA DA SILVA praticaram o crime de roubo contra a empresa se valores PROSEGUR, no dia 05.09.2016, no município de
Marabá, razão pela qual a conduta dos mesmos se amoldou a figura típica descrita no art. 157, §2º, I, II, III e V do CPB.

II.4. CRIME DE TENATIVA DE LATROCÍNIO – ART. 157, § 3º, PARTE FINAL C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP: MATERIALIDADE E
AUTORIA.

A materialidade e a autoria do crime de latrocínio tentado, narrado na denúncia, restaram sobejamente comprovadas pelos seguintes
documentos: autos de apresentação e apreensão de fls. 52 a 57, e 94; boletim de ocorrência de fl. 97 do IPL; certidão de fl. 105 do
IPL; pelo Relatório da Autoridade Policial (fls. 173 a 194); e pelos depoimentos das vítimas e testemunhas colhidos em juízo e
extrajudicialmente, notadamente MURILO OLIVEIRA LIMA, SIDNEI ALEXANDRE MARANHO, ELKSON JONHY SANTANA ALVES
OLIVEIRA e DEZIMAR JUNIOR DA CONCEIÇÃO SILVA, aliado à confissão extrajudicial e judicial do réu ANTÔNIO RANGEL
DUARTE LIMA.

Na espécie, o Ministério Público relata que o grupo de criminosos, durante a fuga, trocou tiros com integrantes da polícia militar,
tendo atingido a policial DÉBORA SILVA TAVARES ROCHA (SD/PM).

De início, imperioso mencionar que a vítima supostamente lesionada, a Sra. DÉBORA SILVA TAVARES ROCHA não foi ouvida em
juízo e não foi juntado aos autos Laudo de Exame de Corpo de Delito. Todavia, como cediço, o delito de latrocínio tentado pode ser
comprovado por relatos testemunhais, não havendo necessidade de prova pericial de que a vítima tenha sido ferida, isso porque tal
delito se perfaz ainda que a vítima não seja atingida.

Na hipótese dos autos, ainda que não haja prova da lesão efetivamente causada na vítima DÉBORA SILVA TAVARES ROCHA, é
fato comprovado nos autos que o grupo criminoso, fortemente armado, trocou tiros com os integrantes de uma viatura do
Grupamento Tático Operacional da Polícia Militar do Estado do Pará, que se deparou com os carros conduzidos pelos criminosos às
proximidades da Loja Havan.

A testemunha ELKSON JHONNY SANTANA ALVES OLIVEIRA relata em juízo que houve troca de tiros entre os criminosos e a
polícia às proximidades da Havan, tendo ouvido dizer que uma policial foi baleada. A testemunha MURILO OLIVEIRA LIMA relata em
juízo que houve intensa troca de tiros entre os criminosos e policiais do Grupamento Tático Operacional, que durou
aproximadamente 30 minutos.

Embora não tenham sido ouvidas em juízo, as testemunhas SIDNEY ALEXANDRE MARANHO e DEUZIMAR JUNIOR DA
CONCEIÇÃO SILVA confirmaram perante a autoridade policial o confronto entre os criminosos e os policiais, conforme trechos a
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seguir transcritos:

 (...) que no momento em que o assaltante ordenou que o depoente parasse sobre a referida ponte, avistou achegada de uma viatura
do Grupo Tático Operacional de Marabá e em seguida o início do tiroteio entre cerca de 20 assaltantes e os policiais; que todos os
cerca de 20 assaltantes estavam encapuzados (...) – TESTEMUNHA SIDNEY ALEXANDRE MARANHO ÀS FLS. 11 E 12 DO IPL.

(...) que então os bandidos partiram em fuga em direção a cidade de Itupiranga, e após passarem pela sede do corpo de bombeiros
de Marabá, entraram na contra-mão da Rod. Transamazônica e mais à frente vinha uma viatura do Grupamento Tático Operacional
(GTO) de Marabá, momento em que os bandidos gritaram DESCE, DESCE (textuais), mas o depoente não sabe informar se os
bandidos estavam ordenando para ele e ELKSON JHONY ou se era para os outros bandidos descerem para intensificar a troca de
tiros com a PM, no entanto o depoente e ELKSON JHONY aproveitaram e desceram do carro e correram, abrigando-se em seguida
no estacionamento da Loja Havan, quando começou o tiroteio entre os bandidos e a viatura do GTO; que o depoente avistou que
após o intenso tiroteio uma policial militar do GTO foi atingida e os bandidos continuaram a fuga rumo a cidade de Itupiranga; (...) –
TESTEMUNHA DEUZIMAR JUNIOR DA CONCEIÇÃO SILVA ÀS FLS. 23 E 24 DO IPL.

O acusado ANTÔNIO RANGEL, em seu interrogatório judicial, confirma a troca de tiros e também relata ter ouvido dizer que um
policial foi atingido.

A análise quanto à ocorrência do latrocínio depende do estudo do dolo finalístico do agente, ou seja, da consciência da prática do
fato delituoso, bem como da vontade de alcançar o resultado morte.

Na perquirição do dolo do agente, é necessária a análise objetiva da situação, porquanto impossível ao julgador imiscuir-se na real
vontade do indivíduo no momento da ação.

De fato, se o agente intenciona matar (dolo direto) ou assume o risco de produzir o resultado morte (dolo eventual) com o objetivo de
subtrair bem alheio, ainda que o homicídio não se consume, tem-se caracterizado o crime de latrocínio na modalidade tentada (artigo
157, § 3º, parte final, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal).

A propósito, do mesmo modo, as Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça também entendem que é possível a
ocorrência do crime de latrocínio tentado, ainda que não ocorra o resultado morte ou lesão corporal, desde que esteja demonstrado o
animus necandi do agente. Confira-se:

(...) A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, desde que comprovado o dolo do agente, é plenamente
possível a ocorrência de latrocínio em sua forma tentada, mesmo que não se obtenha o resultado morte ou lesão corporal (...) (HC
133289/SP, Sexta Turma, Ministro OG FERNANDES, julgado em 15/12/2009, DJe 22/02/2010). Grifei.

(...) Para caracterizar o crime de tentativa de latrocínio, não é necessário aferir a gravidade das lesões experimentadas pela vítima,
bastando a comprovação de que, no decorrer do roubo, o agente atentou contra a sua vida com o claro desígnio de matá-la, assim
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como ocorreu na hipótese, não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade (...) (HC 80436/SC, Quinta
Turma, Ministra LAURITA VAZ, julgado em 15/12/2009, DJe 08/02/2010). Grifei.

Na hipótese dos autos, devidamente comprovado o dolo (animus necandi) dos acusados mediante os numerosos disparos efetuados
na direção dos policiais do grupamento tático que se aproximaram dos carros dos criminosos já em fuga, com o que, no mínimo,
assumiram o risco de produzir resultado mais grave, a fim de assegurar o êxito da empreitada criminosa, apossar-se da res furtiva,
frustrado o resultado morte dos policiais por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Como bem ficou demonstrado nos autos, o assalto à empresa de valores PROSEGUR constituiu crime extremamente complexo,
praticado em área populosa e residencial da cidade de Marabá, envolvendo inúmeras pessoas, diversos carros, com armamentos
pesados e explosivos, roubo de outros veículos e a provocação de tombamento e incêndio nestes.

Os criminosos, ao se depararem com uma viatura da polícia militar, dispararam intensamente contra os policiais, por
aproximadamente 20 a 30 minutos, conforme relatado pelas testemunhas, de maneira que o resultado morte se encontra dentro do
desdobramento causal normal da ação delitiva e deverá ser imputado a todos os coautores, ainda que nenhuma vítima tenha sido
efetivamente lesionada.

Neste sentido, colaciono a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. COAUTORIA. EXISTÊNCIA DE DIVISÃO DE
TAREFAS. DESNECESSIDADE DE QUE TODOS OS AGENTES PRATIQUEM O VERBO DESCRITO NO TIPO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão
de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se
isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes
respondem pela prática do mesmo delito praticado. 2. Em uma ação fortemente armada, o resultado morte deverá ser imputado a
todos os coautores porque, mesmo não agindo diretamente na consecução do evento morte, esse resultado é mero desdobramento
causal da ação delituosa. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 465.499/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015). Grifei.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE AOS COAUTORES. CONVERGÊNCIA DE VONTADES.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Na esteira do entendimento desta
Corte, o prévio ajuste de vontades para a prática do delito praticado impõe, a princípio, a responsabilização de todos por eventual
morte da vítima, haja vista ser tal resultado desdobramento ordinário da conduta criminosa em que todos contribuem para prática do
evento típico. 2. In casu, o Tribunal de origem destacou que, embora não tenha realizado o disparo, a atuação do agravante foi
relevante para a consumação do delito, tendo, inclusive, se encontrado previamente ao crime com os corréus, prestando fuga aos
agentes e fornecendo sua residência para que o dinheiro auferido fosse repartido logo após o crime, de modo a responder em
coautoria pelo latrocínio. 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1190438/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado
em 14/08/2018, DJe 24/08/2018). Grifei.
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Diante do tamanho da ação organizada no caso concreto, entendo não haver que se falar em participação de menor importância de
nenhum dos acusados, de modo a reconhecer causa de redução de pena, constatando-se uma ação bem articulada e de divisão de
tarefas entre todos, de igual importância para o sucesso da empreitada, uns aderindo as condutas dos demais para o fim comum.

Diante do exposto, entendo que a conduta dos acusados ANTONIO RANGEL DUARTE LIMA, NILVAN PEREIRA DA SILVA,
EDVALDO PEREIRA DA CUNHA, LEONARDO FREIRE DE SOUZA, LEILANE BARBOSA SALES, WALT RAFAEL SOUSA DE
ARAÚJO e MEURY CRISTINA PEREIRA DA SILVA praticaram o crime de tentativa de latrocínio, no dia 05.09.2016, no município de
Marabá, razão pela qual a conduta dos mesmos se amoldou a figura típica descrita no art. 157, 3º, parte final, c/c art. 14, II, ambos do
CPB.

II.5. CRIME DE PORTE/POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO, MUNIÇÕES E EXPLOSIVOS DE USO RESTRITO/PROIBIDO –
ART. 16 DA LEI N º 10.826/2003: MATERIALIDADE E AUTORIA.

Antes de adentrar ao exame das provas dos autos, cumpre destacar que a jurisprudência admite o porte ou posse de arma
compartilhado, desde que demonstrado que a arma estava disponível aos comparsas e que todos tinham dolo de estar armados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de alguns Tribunais Estaduais que já se manifestaram sobre o tema, como Rio de
Janeiro, Paraná e Santa Catarina, admitem o porte e a posse compartilhada de arma de fogo, excepcionalmente, quando a arma está
disponível ao uso de quaisquer dos agentes e, ainda, quando presentes os requisitos gerais da coautoria, quais sejam: pluralidade de
pessoas, unidade de fato, vínculo psicológico entre os participantes e relevância causal das condutas.

Confiram-se precedentes admitindo a coautoria quando comprovado o liame subjetivo entre os agentes possuidores ou portares da
mesma arma de fogo:

Conforme consignou o Tribunal de origem, as circunstâncias em que a prisão dos Acusados foi efetuada evidenciam que o porte
ilegal da arma de fogo apreendida era compartilhado. Assim, presente a unidade de desígnios para o cometimento do delito, descabe
falar-se em atipicidade da conduta. Precedentes. 2. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 158.931/RJ, Rel. Ministra LAURITA
VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 05/09/2012). Grifei.

Admite-se a coautoria por porte de arma ainda que se trate de uma única arma e dois agentes, desde que esteja demonstrado que
ambos mantinham com a arma uma relação de plena disponibilidade e dolo direcionado à vontade de estarem armados. (Processo:
8245832 PR 824583-2 (Acórdão), Relator(a): Marcus Vinicius de Lacerda Costa, Julgamento: 24/05/2012, Órgão Julgador: 5ª
Câmara Criminal). Grifei.

Admitindo-se o porte/posse ilegal compartilhado de uma arma de fogo de uso permitido por dois ou mais agentes, é necessário, para
a definição dos autores do crime, o estudo aprofundado do contexto fático-probatório, a fim de se concluir pela presença ou não, no
caso concreto, dos requisitos indispensáveis à caraterização da coautoria: "a) pluralidade de pessoas; b) unidade de fato; c) vínculo
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psicológico entre os participantes; d) relevância causal das condutas". Assim, não basta a presença de dois agentes na cena do
crime para que a ambos seja possível imputar-se o porte/posse ilegal de arma de fogo, porquanto é indispensável o vínculo
psicológico e de objetivo entre ambos e, ainda, que o artefato esteja à disposição de ser usado por qualquer um deles.

Na hipótese dos autos, a materialidade do crime de posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito está demonstrada pelos Autos
de Apresentação e Apreensão de fls. 52 e ss. do IPL, os quais descrevem o seguinte:

10 ESTOJOS DE FUZIL DEFLAGRADOS01 ESTOJO DE CALIBRE .38 DEFLAGRADO01 PROJÉTIL DE FUZIL CALIBRE .556
INTACTO02 ESPOLETAS DE DINAMITE10 BANANAS DE DINAMITE01 EMBOLADO DE COERDEL DETONADOR DE
DINAMITE01 FUZIL MARCA COLT CALIBRE .55601 CARREGADOR CONTENDO 05 MUNIÇÕES INTACTAS01 CARREGADOR
CONTENDO 31 MUNIÇÕES INTACTAS01 FUZIL COLT M4 CALIBRE .556RESTOS DE MATERIAL EXPLOSIVO01 ETIQUETA
COM AS INSCRIÇÕES MAXAN BRASIL ESPOLETADO
Mostra-se desnecessário o Laudo de Potencialidade Lesiva, como reiteradamente decidido pelas cortes superiores (Nesse sentido,
veja-se no Superior Tribunal de Justiça AgRg no AREsp 616526 / GO; HC 297353 / SP).

Quanto à autoria do crime, o material probatório colhido durante a instrução é suficiente para demonstrar que TODOS OS
ACUSADOS, em algum momento durante o inter criminis percorrido para a subtração de valores dos cofres da empresa
PROSEGUR, tiveram à sua disposição as armas de fogo, acessórios e explosivos utilizados para garantir o sucesso da empreitada
criminosa.

As testemunhas ADEVAL PEREIRA DE SOUSA e MARIA DE ANDRADE SOUSA confirmam a presença de LEILANE e LEONARDO
durante os atos preparatórios praticados na casa de NILVAN, assim como também restou comprovada a presença do próprio
NILVAN, EDVALDO e ANTÔNIO RANGEL, este último réu confesso de todos os crimes. Na referida casa, conforme noticiado pela
autoridade policial DPC THIAGO BARRETO DA ROCHA BELIENY, apurou-se que foram preparados os explosivos utilizados no
crime, cabendo destacar que foram encontrados no local etiquetas de explosivos, uma etiqueta com o nome executive, compatível
com o veículo Blazer usado na ação criminosa, e um mapa da empresa PROSEGUR semelhante ao mapa encontrado em um dos
veículos usados na ação criminosa e jogados no rio, conforme Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 57 do IPL.

Outrossim, as provas demonstraram que NILVAN, LEILANE e LEONARDO auxiliaram na fuga do grupo após a prática criminosa,
pois NILVAN foi reconhecido pelo barqueiro/testemunha ANTÔNIO ALVES DA SILVA e o veículo Siena Preto da acusada LEILANE
foi visto no local com o motor de uma das lanchas utilizadas no crime dentro do porta malas, sendo tais lanchas foram apreendidas e
reconhecidas pelas testemunhas ANTÔNIO ALVES DA SILVA e ANTÔNIO DA SILVA RODRIGUES. Além disso, ERB’s captaram o
sinal dos numerais pertencentes à LEILANE e LEONARDO na cidade de Marabá no dia do crime e, posteriormente, em
Imperatriz/MA, cidade utilizada como rota de fuga pelo grupo, conforme relatado pelo réu confesso ANTÔNIO RANGEL.

Logo, os acusados LEILANE, LEONARDO, EDVALDO e NILVAN estiveram com armas e explosivos à sua disposição ao menos
durante os dias que antecederam à subtração de valores dos cofres da empresa PROSEGUR e a fuga dos acusados, havendo
vínculo psicológico e unidade de desígnios entre eles e o restante do grupo para o fim de estarem armados.

De igual maneira, WALT RAFAEL e MEURY CRISTINA promoveram a fuga de ANTÔNIO RANGEL e MARCOS ALBERTO,
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conforme faz prova o depoimento na etapa policial da informante Sra. CIRENE PEREIRA SILVA, mãe da acusada, interrogatório do
acusado WALT RAFAEL (embora negue que soubesse do crime de roubo contra a PROSEGUR) e confissão extrajudicial do
acusado ANTÔNIO RANGEL, cabendo neste ponto ressaltar que ANTÔNIO RANGEL foi preso com fúsil, acessórios militares, droga
e vultosa quantia em dinheiro, tendo ele declarado que participou ativamente do crime de roubo à empresa PROSSEGUR e que
recebeu os objetos como pagamento por sua participação, sendo lícito presumir que fugiu na posse dos citados bens recebidos.
Logo, WALT RAFAEL e MEURY CRISTINA também tiveram armas e acessórios de uso restrito/proibido à sua disposição, havendo
vínculo psicológico e unidade de desígnios entre eles e o restante do grupo criminoso.

 Registre-se desde logo, que a posse/porte sobre as armas, explosivos e acessórios dos acusados ANTÔNIO RANGEL, NILVAN,
EDVALDO, LEILANE, LEONARDO, WALT RAFAEL e MEURY CRISTINA ocorreu em contexto diverso daquele em que se deu
efetivamente a subtração de valores da empresa PROSEGUR, pois a prova dos autos evidencia que as reuniões preparatórias na
casa de NILVAN ocorreram desde quinta-feira antecedente ao fato, que veio a ocorrer na madrugada de segunda-feira (05.09.2016),
e a fuga de ANTÔNIO RANGEL e MARCOS ALBERTO, com o auxílio de WALT RAFAEL e MEURY CRISTINA, foi realizada até a
cidade de Palmas/TO.

O acusado ANTÔNIO RANGEL é réu confesso e afirma ter participado ativamente do crime de roubo à empresa PROSEGUR, desde
a preparação, tendo, inclusive, como pagamento de sua participação no delito recebido um fúsil e acessórios de uso proibido/restrito,
os quais foram posteriormente apreendidos com ele a quando de sua prisão em Dom Eliseu.

Como se sabe, o porte/posse ilegal de arma de fogo/munição constitui delito comum, de mera conduta, de ação múltipla e de perigo
abstrato, tendo como sujeito ativo: qualquer pessoa e, sujeito passivo: a coletividade.

A intervenção estatal e a criminalização das condutas de posse, porte, transporte, disparo, omissão de cautela, comércio e tráfico
internacional de armas de fogo, fora dos parâmetros legais, têm, por escopo, proteger bens jurídicos individuais (por exemplo: a vida,
a saúde e a integridade física), assim como coletivos (a título exemplificativo: a segurança, a paz e a incolumidade pública).

Este controle rígido estatal se justifica porque as armas de fogo e munições, ao contrário das demais modalidades de armas, são
construídas e projetadas com a finalidade primeira de ceifar vidas. Portanto, imperioso limitar quais cidadãos poderão portá-las e
utilizá-las.

Nesse sentido, a doutrina de Ricardo José Gasques de AlmeidaSilvares (SILVARES, R.J.G. Legislação Criminal Especial. São Paulo:
Ed. Revista dos Tribunais, 2009. p. 317). Confira-se o trecho pertinente da obra:

As armas de fogo são ferramentas projetadas e construídas com a função de matar ou, no mínimo, de ferir. Não importa a razão de
seu uso - se em defesa própria ou para ataque à integridade física de outrem -, a essência das armas de fogo reside nisso: são
instrumento vulnerantes, mortais. Um machado por ser usado como arma, mas igualmente para rachar lenha; uma faca pode matar
um ser humano - e é, de fato, muito usada para tal finalidade, mas onipresente em quase todos os lares de nosso planeta, é mais
utilizada para cortar alimentos; a motosserra foi projetada para o corte de árvores, podendo, eventualmente, servir de instrumento
mortal para sádicos psicopatas. Com as armas de fogo nada disso ocorre, pois não foram projetadas para múltiplas finalidades,
senão para a aniquilação de outro ser vivo.
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(...)
Assim, é correto afirmar que as armas de fogo são inerentemente perigosas e o perigo aumenta exponencialmente dependendo
daquele que as manuseia, surgindo a necessidade de controle por parte do Estado, de modo que seja assegurada a posse de armas
apenas àqueles em condições de com elas lidar e que delas necessitem efetivamente. Com isso, fica reconhecido o perigo
representado pelas armas de fogo, mas, ao mesmo tempo, também se reconhece que são muitas vezes necessárias, desde que
permaneçam em mãos daqueles, em tese, capazes de utilizá-las adequadamente.

Somado a isso, imperioso recordar que a segurança pública constitui garantia constitucional fundamental, pois prevista no artigo 5º,
"caput", da Constituição Federal de 1988: "Art. 5º. (...) garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança (...)".

Por todas estas razões é que se pode invocar o princípio da ofensividade nos crimes de posse e porte ilegal de arma de
fogo/munição, mesmo quando nenhum outro bem juridicamente tutelado pelo Direito (além da segurança pública) seja
concomitantemente lesado.

Assim, é em plena conformidade com os preceitos constitucionais acima delineados que os crimes de posse e porte ilegal de arma
de fogo/munições, prescritos nos artigos 12, 14 e 16, da Lei nº 10.826/2003, representam delitos de "mera conduta" e de "perigo
abstrato", não se exigindo a efetiva exposição de pessoas a riscos.

Neste diapasão, Guilherme de Souza Nucci (NUCCI, G.S. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 4ª Ed. São Paulo: Ed.
Revista dos Tribunais, 2009. p. 86), explica que crime de mera conduta é o que "independe da ocorrência de qualquer efetivo
prejuízo para a sociedade" e que crime de perigo abstrato é o de "probabilidade de vir a ocorrer algum dano", "presumido pelo tipo
penal".

Em outras palavras, diferentemente do crime material, ou mesmo do formal, no crime de mera conduta, a lei penal se satisfaz com a
simples atividade do agente. Já o crime de perigo se consuma com a simples criação do risco para o bem jurídico protegido, sem
produção de dano efetivo, que, por conseguinte, não precisará ser provado.

Neles, a lei contenta-se com a simples prática da ação prescrita no tipo penal, a qual se pressupõe perigosa. Em consonância,
recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

II - Tanto a posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003) quanto o porte ou posse de arma de fogo
de uso restrito (art. 16 da mesma lei) são crimes de perigo abstrato, dispensando-se prova de efetiva situação de risco ao bem
jurídico tutelado. III - "O simples porte de arma de fogo, acessório ou munição, por si só, coloca em risco a paz social, porquanto o
instrumento, independentemente de sua potencialidade lesiva, intimida e constrange as pessoas, o que caracteriza um delito de
perigo abstrato. O tipo penal visa à proteção da incolumidade pública, não sendo suficiente a mera proteção à incolumidade pessoal"
(AgRg no REsp n. 1.434.940/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 4/2/2016). (...). (AgRg no AREsp
1027337/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 27/03/2017).

O crime previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826/03, tem como objeto jurídico imediato a incolumidade pública. Ao criminalizar esta
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conduta, o legislador considerou a sua potencialmente lesiva em face da sociedade. Assim, o simples fato do acusado deter, portar,
adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob
sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar é suficiente para que a lei considere reduzido o nível de segurança da sociedade e, via de
consequência, violado o bem jurídico protegido, que é a incolumidade pública.

Ademais, o tipo penal do artigo 16 da Lei nº 10.826/2006 não exige que o agente tenha causado perigo à pessoa ou à coletividade,
uma vez que a lei presume, de forma absoluta, a existência do risco causado à sociedade por parte daquele que, sem autorização,
possua arma de fogo ou munição.

Assim, a prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa é suficiente para a imposição de um decreto condenatório.

No mais, as teses defensivas não abalam a estrutura do conjunto probatório, motivo pelo qual ficam desde já afastadas, por serem
incompatíveis com os argumentos ora externados. Ademais, entende a jurisprudência pátria que a função judicial é prática, só lhe
importando as teses discutidas no processo enquanto necessárias ao julgamento da causa.

Comprovada autoria e materialidade em relação ao fato descrito na denúncia, há de se reconhecer que a conduta dos acusados
ANTONIO RANGEL DUARTE LIMA, NILVAN PEREIRA DA SILVA, EDVALDO PEREIRA DA CUNHA, LEONARDO FREIRE DE
SOUZA, LEILANE BARBOSA SALES, WALT RAFAEL SOUSA DE ARAÚJO e MEURY CRISTINA PEREIRA DA SILVA se amoldou a
figura típica prevista no artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/2003.

II.6. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – ART. 288, PAR. ÚNICO, DO CP: MATERIALIDADE E AUTORIA.

No que diz respeito ao delito de associação criminosa armada, descrito no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, imputado aos
réus, verifico que este restou devidamente configurado.

Pelas provas produzidas, os réus se associaram anteriormente visando a prática dos crimes descritos na denúncia e outros, tratando-
se de um grupo que objetivava realizar a subtração de valores dos cofres da empresa PROSEGUR, porém, para tanto, planejaram e
executaram diversos outros delitos preparatórios e/ou concomitantes àquele, pois praticaram de maneira prévia o crime do artigo 16
da Lei nº 10.826/2006; de maneira concomitante, os crimes de roubos das carretas (art. 157 do CP), incêndio dos veículos que foram
roubados e tombados nas Rodovias para garantir a fuga do grupo (art. 250 do CP); e ainda assumiram o risco de produzir o resultado
morte (grupo fortemente armado preparado para o confronto, que efetivamente veio a ocorrer, com o disparo de diversos tiros contra
uma guarnição do GTO por aproximadamente 20/30 minutos, somente não resultando em morte por circunstâncias alheias à vontade
dos agentes – art. 157, § 3º, parte final c/c art. 14, II, ambos do CP), bem como diversos crimes de dano (art. 163 do CP), seja das
residências limítrofes ou carros estacionados próximos ao prédio da PROSEGUR, o qual foi explodido, (o que efetivamente ocorreu).

Quanto à conduta criminosa do artigo 288 do Código Penal, destaque-se que este é um delito formal e de perigo, não sendo
necessário, para o preenchimento das suas elementares, que sequer algum crime planejado ganhe concreção (nesse sentido: STF,
EI-décimos quartos, AP nº 470/MG, Relator p/ Acórdão Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 27.02.2014, DJe 161; STF, HC nº
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81.260-1/ES, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 14.11.2001, Ementário 2065-3/570; STF, HC nº 88.978-6/DF,
Relator Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, v.u., j. 04.09.2007, RTJ 203-3/1164).

Deve ser ressaltado que o delito de associação criminosa constitui modalidade delituosa que ofende a paz pública e se configura,
tipicamente, com a conjugação dos seguintes elementos: [1] concurso necessário de, pelo menos, 04 (quatro) pessoas; [2] finalidade
específica dos agentes voltada ao cometimento de delitos; e [3] exigência de estabilidade e de permanência da associação delituosa
(nesse sentido: STF, Inq nº 3.218/RR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, v.u., j. 21.03.2013, DJe 192; STF, HC nº
72.992-4/SP, Relator Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, v.u., Ementário 1850-2/350; STJ, AgRg no AREsp nº 505.990/PR,
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, v.u., j. 26.04.2016, DJe 02.05.2016; STJ, AgRg no AREsp nº
747.868/DF, Relator Ministro Ericson Maranho [Desembargador convocado do TJ/SP], Sexta Turma, v.u., j. 27.10.2015, DJe
04.12.2015).

Conforme apurado nos autos, os depoimentos das testemunhas comprovam a atuação dos acusados nos atos que envolveram o
crime de roubo na PROSEGUR, e, como se percebe, as condutas criminosas não se limitaram a subtração do dinheiro dos cofres da
empresa de valores, mas incluíram também diversas outras práticas delitivas, tais como, o crime do artigo 16 da Lei nº 10.826/2006;
do art. 157, § 2º, I, II e V do CP em relação às carretas (2x); do art. 250, § 1º do CP (2x); do art. 157, § 3º c/c art. 14, II do CP.

Os acusados, à exceção de ANTÔNIO RANGEL, limitaram-se a negar, genericamente, as imputações em juízo, sem apresentarem
álibis que pudessem confirmar suas versões.

Como a defesa não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 156 do Código de Processo Penal, tal arguição tornou-se vazia.

O fato é que as provas colhidas no feito, tanto em fase inquisitorial quanto em contraditório, demonstram cabalmente o envolvimento
dos réus na prática dos delitos pelos quais estão sendo condenados nesta sentença. De outro lado, por qualquer dos ângulos que se
observe o caso, é possível concluir que os acusados estavam associados para o fim específico de cometerem crimes, dentre os
quais os previstos no art. 157, § 2º, I, II, III e V do CPB contra a empresa de valores PROSEGUR e 16 da Lei nº 10.826/2006
(diversos fuzis, explosivos, acessórios); do art. 157, § 2º, I, II e V do CP em relação à subtração das carretas que foram tombadas na
pista; do art. 250, § 1º do CP em relação as carretas incendiadas; do art. 157, § 3º c/c art. 14, II do CP (diversos tiros deflagrados na
direção dos policiais), além dos danos às casas limítrofes e carros estacionados, todos estes efetivamente praticados pelo bando.

Não há como desprezar a prova testemunhal colhida nos autos. Como sucede com qualquer tipo de prova, o valor do depoimento
prestado deve ser avaliado com as outras provas angariadas no decorrer do processo. In casu, difícil crer que as testemunhas
inventariam estória tão bem contada, apenas para incriminarem injustamente um inocente.

Realmente, o conjunto probatório demonstra claramente que havia planejamento estratégico e que os réus estavam mancomunados
com o fim de praticar crimes. A hipótese, portanto, é de vínculo associativo estável e permanente e não de mera coautoria eventual.

Registre-se ainda que os acusados eram conhecidos de longa data (irmãos, compadres, vizinhos, etc), alguns inclusive já
responderam a outros processos criminais em conjunto, a corroborar a conclusão de que se trata efetivamente de uma associação,
inclusive, já articulada com integrantes de outros estados da Federação, pois conforme apurado nos autos, vários executores vieram
do Estado de São Paulo.
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 Não se há falar em bis in idem na condenação pelo delito de associação e na incidência da majorante do concurso de agentes em
relação ao crime de roubo, pois tais circunstâncias ocorreram em momentos diferentes.

Inicialmente, os agentes se uniram e ajustaram a associação criminosa e agregaram o armamento de fogo a ela, ocasião em que se
aperfeiçoou o primeiro delito. Em um segundo momento, os agentes subtraíram as carretas, tombaram-nas na pista e atearam fogo
nas mesmas, consumando-se outros dois tipos de crime. Em terceiro momento, os agentes dirigiram-se até a sede da Empresa
Prosegur, previamente conluiados, para realizar as explosões e o roubo, empregando o armamento que possuíam, assumindo o risco
de danificar o patrimônio de terceiros que se encontrava às proximidades. E, por fim, ainda disparam diversos tiros na direção dos
policiais do grupamento tático operacional. Diga-se, ainda, que permaneceram, me outro contexto, na posse, porte, transporte do
armamento após a efetiva subtração dos valores em dinheiro da PROSEGUR.

Nesse sentido também é a posição da jurisprudência nacional. Vejamos a título de conformação, julgamento realizado pelo Supremo
Tribunal Federal no HC 113413/SP:

HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO POR ROUBOS QUALIFICADOS E FORMAÇÃO DE QUADRILHA ARMADA.
EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE JUSTIFICADA NOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E NA PERSONALIDADE DO AGENTE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO OCORRÊNCIA DAS CONDIÇÕES OBJETIVAS E
SUBJETIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ESSE FIM. REITERAÇÃO
CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS REGRAS DE CRIME ÚNICO. AÇÕES AUTÔNOMAS. CONDENAÇÃO
SIMULTÂNEA PELOS CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA
ARMADA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIMES AUTÔNOMOS E OBJETOS JURÍDICOS DIVERSOS. ORDEM
DENEGADA. I – A exasperação das penas-base está satisfatoriamente justificada na sentença condenatória, que considerou
desfavoráveis os antecedentes criminais e a personalidade do agente. II – O acórdão ora atacado está em perfeita consonância com
o entendimento firmado pelas duas Turmas desta Corte, no sentido de que não basta que haja similitude entre as condições objetivas
(tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal
modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro, sendo certo, ainda, que o entendimento
desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para
descaracterizar o crime continuado (RHC 93.144/SP, Rel. Min. Menezes Direito). III – Consta dos autos que o paciente foi
reconhecido como criminoso habitual, uma vez que faz do crime seu modus vivendi. IV – A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no
sentido da impossibilidade de revolvimento do conjunto probatório com o fim de verificar a ocorrência das condições configuradoras
da continuidade delitiva. V – A tentativa de roubo ocorrida na área externa do shopping center consubstancia crime autônomo,
praticado com o objetivo de assegurar a fuga do paciente e do seu comparsa, não havendo falar, portanto, em continuidade delitiva
entre esse e os roubos consumados no interior daquele estabelecimento comercial. VI – Esta Corte já firmou o entendimento de que
a condenação simultânea pelos crimes de roubo qualificado com emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, I, do CP) e de formação de
quadrilha armada (art. 288, parágrafo único, do CP) NÃO CONFIGURA BIS IN IDEM, uma vez que não há nenhuma relação de
dependência ou subordinação entre as referidas condutas delituosas e porque elas visam bens jurídicos diversos. Precedentes. VII –
Ordem denegada. Grifei.

Não se há falar em participação de menor importância e nem tampouco de conduta atípica. Todos os réus estavam conluiados, com
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unidade de desígnios, para a prática dos crimes. Os réus tiveram participação ativa, determinante e decisiva para a ocorrência dos
crimes, atuando voluntária e espontaneamente juntamente com os demais envolvidos. Contribuíram efetivamente para o assalto à
PROSEGUR e demais crimes, visando seu sucesso. Agiram em unidade de desígnios, independentemente da conduta auferida por
cada um, e concretizaram os crimes.

Logo, as provas são suficientes para autorizar o decreto condenatório, não existindo nos autos nenhuma dúvida sobre a autoria
delitiva.

Comprovada autoria e materialidade em relação ao fato descrito na denúncia, há de se reconhecer que a conduta dos acusados
ANTONIO RANGEL DUARTE LIMA, NILVAN PEREIRA DA SILVA, EDVALDO PEREIRA DA CUNHA, LEONARDO FREIRE DE
SOUZA, LEILANE BARBOSA SALES, WALT RAFAEL SOUSA DE ARAÚJO e MEURY CRISTINA PEREIRA DA SILVA se amoldou a
figura típica prevista no artigo 288, par. Único, do CP.

II.7. DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO CONTRA AS VÍTIMAS MURILO OLIVEIRA LIMA E SIDNEI ALEXANDRE MARANHO
(ART. 157, § 2º, I, II e V do CPB por 2x). DOS CRIMES DE INCÊNDIO (ART. 250, § 1º do CPB por 2x): MATERIALIDADE E
AUTORIA.

A descrição fática contida na denúncia também noticia a subtração de dois caminhões pelo grupo criminoso, os quais foram
incendiados na ponte de acesso ao Núcleo Cidade Nova com o objetivo de evitar a aproximação das forças de segurança e garantir o
sucesso da fuga após a subtração de valores do cofre da empresa PROSEGUR.

Com efeito, a materialidade e autoria dos dois crimes de roubo, bem como dos dois crimes de incêndio estão demonstradas pelo
Relatório da Autoridade Policial (fls. 173/195 do IPL), inclusive com imagens ilustrativas dos veículos subtraídos / incendiados, bem
como pelo material probatório colhido durante a instrução processual, o que também é reforçado por depoimentos colhidos na esfera
administrativa.

A vítima MURILO OLIVEIRA LIMA declarou em juízo que foi pego pelo grupo criminoso na entrada da cidade, quando o fizeram
refém e assumiram a direção da carreta conduzida por ele.

Disse que os criminosos o mandaram sair correndo quando o veículo parasse, pois haveria troca de tiros, relatando que apenas uma
pessoa entrou no carro com ele, e se tratava de uma pessoa forte e que aparentava ter mais idade, porém o mesmo estava
encapuzado.

Aduziu que a ação ocorreu por volta de 01:30 hs e que o criminoso falou que iria assaltar a PROSEGUR e não faria nada com ele,
relatando que não viu a troca de tiros, apenas ouviu e que viu muitos assaltantes na hora em que foi abordado, sendo que todos
estavam encapuzados e muito armados. A carreta foi incendiada.

Embora não tenha sido ouvida em juízo, a vítima SIDNEI ALEXANDRE MARANHO declarou na etapa administrativa que observou a
aproximação de um veículo modelo captiva e um dos integrantes, com uma arma longa, apontou o artefato na direção do depoente e
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ingressou no veículo que este conduzia, determinando que se dirigisse até a ponte localizada sobre o rio Itacaiúnas.

No percurso, houve a aproximação de uma viatura policial, porém o criminoso desferiu um tiro na direção da viatura, a qual tomou
rumo diverso, sendo que, em seguida, o criminoso determinou que o depoente saísse correndo e avistou que o grupo ateou fogo no
caminhão conduzido pelo declarante. O ofendido informou ainda que avistou outro caminhão ser consumido pelo fogo na via de
sentido contrário da ponte.

O Delegado de Polícia THIAGO BARRETO DA ROCHA BELIENY também declara em seu depoimento que dois veículos foram
subtraídos pelo grupo de assaltantes e queimados na Rodovia.

Como já assentado, o acusado ANTÔNIO RANGEL confessa integralmente a autoria delitiva, porem todos os demais acusados
negam qualquer envolvimento com o crime. Contudo, conforme já explicitado em linhas anteriores, todos os acusados planejaram e
executaram as ações preparatórias e concomitantes para a subtração da vultosa quantia em dinheiro dos cofres da empresa
PROSEGUR, incluindo as subtrações dos dois caminhões e os incêndios provocados nos mesmos.

Realmente, o conjunto probatório demonstra claramente que havia planejamento estratégico e que os réus estavam mancomunados
com o fim de praticar os crimes descritos.

Diante do material colhido, verifico que restou comprovada a ocorrência de 02 delitos de roubo majorados pelo concurso de agentes,
emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, uma vez que os motoristas dos dois veículos foram obrigados a
permanecer nos caminhões e conduzi-los até o ponto definido pelos criminosos. Além disso, restou comprovada que os dois
caminhões foram incendiados com a finalidade de obtenção de vantagem pecuniária pelo grupo criminoso, pois objetivavam impedir
a aproximação das forças de segurança para garantir o sucesso da fuga após a subtração dos valores do cofre da empresa
PROSEGUR.

As vítimas delinearam detalhadamente a conduta do grupo criminoso relativamente à subtração das carretas e incêndio, o que foi
corroborado pelos demais elementos de prova dos autos.

É relevante ressaltar que, em sede de crimes patrimoniais, principalmente aqueles cometidos na clandestinidade como é o roubo, o
entendimento que segue prevalecendo na doutrina e na jurisprudência de nossos tribunais, sem razões para retificações, é no
sentido de que a palavra da vítima assume relevante significado probatório na identificação do autor do crime e circunstâncias da
execução, uma vez que, incidindo sobre o proceder de um desconhecido, seu único interesse é apontar-lhe a atuação delituosa, e
não acusar um inocente. Tal fato, aliado às demais provas, é fonte segura da prova de autoria e maneira de execução, daí porque
taxá-la levianamente de parcialidade ou suspeição será comprometer esse meio de prova, quase sempre o único de que se dispõe
nas hipóteses de tais delitos, via de regra cometidos às ocultas, envolvendo apenas os sujeitos ativo e passivo.

Além disso, o testemunho do delegado de polícia dá conta de que o grupo subtraiu dois veículos e os incendiou sobre a ponte. Na
qualidade de agente público, o depoimento deve ser tido como merecedor de crédito, notadamente quando em conformidade com a
prova inquisitiva, além do que não há nos autos qualquer elemento que indique interesse escuso do agente em prejudicar os
acusados.
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Comprovada autoria e materialidade em relação aos fatos descritos na denúncia, há de se reconhecer que a conduta dos acusados
ANTONIO RANGEL DUARTE LIMA, NILVAN PEREIRA DA SILVA, EDVALDO PEREIRA DA CUNHA, LEONARDO FREIRE DE
SOUZA, LEILANE BARBOSA SALES, WALT RAFAEL SOUSA DE ARAÚJO e MEURY CRISTINA PEREIRA DA SILVA se amoldou
as figuras típicas previstas nos art. 157, § 2º, I, II e V (2x), bem como art. 250, § 1º (2x), ambos do CPB.

II.8. DAS REGRAS PERTINENTES AO CONCURSO DE CRIMES: CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA EM RELAÇÃO AOS
CRIMES DE ROUBO MAJORADO E AOS CRIMES DE INCÊNDIO.CONCURSO MATERIAL ENTRE O RESULTADO
ENCONTRADO E OS DEMAIS CRIMES.

Relativamente aos três crimes de roubo praticados contra as vítimas PROSEGUR, MURILO OLIVERA LIMA e
SIDNEY ALEXANDRE MARANHO, as provas efetuadas em juízo revelaram que foram realizadas mais de uma ação, havendo
vínculo subjetivo entre os agentes, que resultaram em 03 crimes de roubo majorados.

Entretanto, como cometeram crimes da mesma espécie, em idênticas condições de tempo, lugar e maneira de execução, devem os
seguintes serem considerados como continuação do primeiro, conforme ditames do art. 71, do CP.

No caso dos autos, considerando que os crimes praticados em continuidade delitiva são dolosos e foram cometidos contra vítimas
diferentes, mediante grave ameaça à pessoa, cujas circunstancias judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime são
desfavoráveis aos acusados, entendo que o acréscimo da pena deverá observar a regra do parágrafo único do artigo 71 do Código
Penal.

Outrossim, para fins de majoração da reprimenda na forma preconizada para a continuidade delitiva específica, deve o Magistrado
observar o critério do número de infrações cometidas e a análise das circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas descritas no
parágrafo único do artigo 71 do Código Penal, a saber, "a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do
agente, bem como os motivos e as circunstâncias".

Na esteira desse entendimento, julgados do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça:

"[...] 1. No caso de continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, do CP) devem ser considerados para a aplicação da
majoração da pena não somente o número de crimes praticados, mas também a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a
personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias relacionados à série continuada. 2. Não se mostra exacerbado o
aumento da pena em 1/3 para a hipótese em que foram cometidos três crimes em continuidade específica, tendo sido as
circunstâncias do delito consideradas desfavoráveis em uma das condenações.[...]". (Acórdão n.1059433, 20170020136035RAG,
Relator: JESUINO RISSATO 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/11/2017, Publicado no DJE: 20/11/2017. Pág.: 325/338)

"[...] I - A continuidade delitiva específica, descrita no parágrafo único do Código Penal tem como parâmetro de aumento da pena, o
número de infrações cometidas e a análise das circunstâncias judiciais, a saber, culpabilidade, antecedentes, conduta social,
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personalidade do agente, motivos e circunstâncias do crime. II - Mostra-se proporcional e adequado o aumento da pena no dobro,
referente à continuidade específica em decorrência da prática de seis crimes dolosos, contra seis vítimas, cometidos com grave
ameaça e violência contra a pessoa e com valoração negativa de três circunstâncias judiciais. [...]". (Acórdão n.1047704,
20170020158444RAG, Relatora: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/09/2017,
Publicado no DJE: 26/09/2017. Pág.: 213/226)

"[...] 4. A exasperação da pena deve ser feita em atenção às frações estabelecidas pela jurisprudência (número de crimes praticados,
três no caso), 'considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e
as circunstâncias" (art. 71, parágrafo único, do CP). [...]". (AgRg no REsp 1673501/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 19/02/2018)

"[...] 5. A lei somente estipula a exasperação máxima da continuidade delitiva específica (até o triplo), não apontando a fração mínima
aplicável. Contudo, em sintonia com o caput do art. 71 do Código Penal, impõe-se a utilização do parâmetro mínimo de 1/6, sob pena
da continuidade delitiva específica tornar-se inútil, por ser substituída pelo concurso material, cujo critério do cúmulo material é o teto
da exasperação da continuidade. 6. Estabelecido o espectro de exasperação entre 1/6 (um sexto) e o triplo, infere-se da norma que a
fração de aumento da continuidade delitiva específica, descrita no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, é determinada pela
combinação de elementos objetivos - quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave
ameaça à pessoa - e subjetivos, consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do
agente, dos motivos e das circunstâncias do crime. 7. Reconhecida a prática de dois delitos de roubo e a valoração negativa dos
antecedentes do réu, mostra-se plenamente proporcional o aumento da pena na fração de 2/3, inexistindo, pois, o alegado
constrangimento ilegal sustentado pela defesa, pois, tratando-se de crime continuado específico, não se utiliza apenas o critério
objetivo da quantidade de crimes, devendo o julgador sopesar, também, as circunstâncias judiciais do acusado, que são bastante
desfavoráveis. [...]". (HC 398.409/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017)

"[...] 4. De acordo com a jurisprudência consolidada nesta Corte, a definição do percentual de aumento referente à continuidade
delitiva específica, deve levar em consideração, além do número de infrações praticadas, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta
social, a personalidade do agente, bem como os motivos e circunstâncias do delito. 5. Na espécie, o magistrado destacou o número
de delitos (quatro) e de vítimas (cinco), bem como a circunstância de todos os crimes terem sido perpetrados mediante o emprego de
arma de fogo, um deles, inclusive, com disparos efetuados em direção à vítima. Sendo assim, tem-se que o patamar de aumento foi
devidamente justificado, levando-se em consideração um critério de suficiência e necessidade. [...]". (HC 229.632/MG, Rel. Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 01/12/2017)

Nestes termos, considerando que a elevação da pena pelo reconhecimento do crime continuado específico deve guardar relação
com o número de infrações cometidas e com a análise das circunstâncias elencadas no parágrafo único do artigo 71 do Código Penal
e, tendo em vista a situação concreta (03 crimes de roubo), entendo que o aumento deve ser realizado no patamar de 2/3 (dois
terços).

Em relação à tentativa de latrocínio, incabível a aplicação do crime continuado, porquanto o artigo 71 do Código Penal, que trata da
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continuidade delitiva, estipula o benefício somente para a prática de crimes de mesma espécie. Todavia, os crimes de roubo e
latrocínio, embora sejam delitos da mesma natureza, não são crimes da mesma espécie, por abrangerem bens jurídicos distintos, vez
que no roubo se tutela prioritariamente o patrimônio, enquanto no latrocínio, além do patrimônio tutela-se a vida do ser humano.

A propósito, não é outro o entendimento expendido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS, EM CONCURSO FORMAL, E LATROCÍNIO TENTADO. TESE DE
APLICABILIDADE DA REGRA DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. DELITOS DE ESPÉCIES DIVERSAS. DELITOS
DE ROUBO PRATICADOS, MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO, CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. HIPÓTESE
DE CONCURSO FORMAL. LATROCÍNIO TENTADO. CONFIGURAÇÃO. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. ANÁLISE DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. QUANTUM DA DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA.
PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO. MODIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVA. CAUSA DE AUMENTO.
PERCENTUAL ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Os crimes de roubo e latrocínio, apesar de serem do mesmo gênero, não são da mesma espécie.
No crime de roubo, a conduta do agente ofende o patrimônio. No delito de latrocínio, ocorre lesão ao patrimônio e à vida da vítima,
não havendo homogeneidade de execução na prática dos dois delitos, razão pela qual tem aplicabilidade a regra do concurso
material. 2. O pedido de reconhecimento da existência de um único crime de roubo circunstanciado não deve ser acolhido, uma vez
que resta caracterizado o concurso formal quando praticado o crime de roubo, mediante uma só ação, contra vítimas distintas, pois
atingidos patrimônios diversos. Precedentes. 3. É pacífica a orientação desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o crime de
latrocínio tentado se configura independentemente da natureza das lesões sofridas, bastando provas no sentido de que o agente, no
decorrer do roubo, atentou contra a vítima, com o desígnio de matá-la. Precedentes. 4. Para se acolher o pedido de desclassificação
do delito de latrocínio tentado para o de roubo, seria indispensável, na hipótese, realizar profundo reexame do material cognitivo
produzido nos autos, o que, como é sabido, não se coaduna com a via estreita do habeas corpus. Precedentes. 5. O Juízo
sentenciante, convalidado pelo Tribunal a quo, reconheceu que o Paciente percorreu quase todo o iter criminis do crime de latrocínio,
pois subtraiu a res furtiva e efetuou disparo contra a vítima, atingindo-a, não se consumando o evento morte por circunstâncias
alheias à vontade do agente. Nesse contexto, irretocável a diminuição pela tentativa imposta. 6. Modificar o entendimento sobre a
maior ou menor proximidade da consumação do crime, adotado pela instância ordinária, ensejaria, necessariamente, em exame
minucioso da matéria fática, o que é inviável na via angusta do writ. 7. Consoante reiterada jurisprudência desta Corte, o percentual
imposto na terceira fase da aplicação da pena deve ser fundamentado com base em dados concretos que justifiquem uma maior
elevação, utilizando-se o critério subjetivo, por ser mais favorável ao réu e por obedecer ao princípio constitucional da
individualização da pena (art. 5.º, inciso XLVI, da Constituição Federal). 8. In casu, o juiz sentenciante não fundamentou,
concretamente, o acréscimo da reprimenda em 2/5, motivo por que, o percentual de aumento da pena pela majorante prevista no art.
157, § 2º, inciso I, dever ser fixado em apenas 1/3 (um terço). 9. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida, apenas para
reduzir o percentual decorrente da incidência da causa de aumento para 1/3 (um terço), redimensionando, em consequência, as
penas, nos termos expostos no voto. (HC 186.575/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe
04/09/2013) – Grifei.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT. CRIMES DE LATROCÍNIOS TENTADOS E ROUBO CONSUMADO. DESCLASSIFICAÇÃO DOS DELITOS DE LATROCÍNIO
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TENTADOS PARA ROUBO. PRESENÇA DE DOLO TANTO NA SUBTRAÇÃO QUANTO NO RESULTADO MORTE. VÍTIMAS
ILESAS. IRRELEVÂNCIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE LATROCÍNIO E
ROUBO. DELITOS DE ESPÉCIES DISTINTAS. MODOS DE EXECUÇÃO E BENS JURÍDICOS DIVERSOS. REQUISITOS LEGAIS
NÃO PREENCHIDOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.... 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os crimes de roubo e
latrocínio, conquanto sejam do mesmo gênero, são de espécies diversas, razão pela qual não há falar em crime continuado, o qual
pressupõe, dentre os seus requisitos, a utilização de um mesmo modo de execução, o que não ocorre entre delitos que atentam
contra diferentes objetividades jurídicas, quais sejam: patrimônio e integridade física (roubo) e patrimônio e vida (latrocínio).
Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 212.430/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
25/08/2015, DJe 15/09/2015) – Grifei.

Em relação aos dois crimes de incêndio praticados pelo grupo, também foram efetivadas duas ações distintas, contra patrimônios
diferentes. Entretanto, como os crimes de incêndio são da mesma espécie, em idênticas condições de tempo, lugar e maneira de
execução, devem os seguintes serem considerados como continuação do primeiro, conforme ditames do art. 71, do CP.

Além disso, conforme já explanado, será aplicada a regra do parágrafo único do artigo 71 do CPB e, tendo em vista a situação
concreta (02 crimes de incêndio), entendo que o aumento deve ser realizado no patamar de 1/3 (um terço).

Assim, em relação aos três crimes de roubo majorados, será aplicada a regra da continuidade delitiva específica, com o aumento na
fração de 2/3. Em relação aos dois crimes de incêndio com a causa de aumento do § 1º do art. 250, também será aplicada a regra da
continuidade delitiva específica, porém com o aumento na fração de 1/3. Ao resultado dessas operações, serão somadas as penas
encontradas para os demais delitos, com a aplicação da regra do concurso material de crimes ao final, prevista no artigo 69 do CPB.

III - DISPOSITIVO

À vista de todo o exposto, com esteio nos arts. 155, caput, 201, 383 e 387 do CPP e na fundamentação exposta, JULGO
PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e, em decorrência, CONDENO os acusados ANTONIO RANGEL DUARTE LIMA,
NILVAN PEREIRA DA SILVA, EDVALDO PEREIRA DA CUNHA, LEONARDO FREIRE DE SOUZA, LEILANE BARBOSA SALES,
MEURY CRISTINA PEREIRA DA SILVA E WALT RAFAEL SOUSA DE ARAÚJO pelos seguintes crimes:

· 01 (um) roubo quadruplamente majorado previsto no art. 157, §2º, I, II, III e V praticado contra a vítima PROSEGUR;

· 02 (dois) roubos triplamente majorados praticados contra as vítimas MURILO OLIVERA LIMA e SIDNEY ALEXANDRE
MARANHO previstos no art. 157, § 2º, I, II e V do CPB, aplicando-se aos três crimes de roubo a regra da continuidade delitiva
específica do par. único do art. 71 do CPB (2/3);

· 02 (dois) incêndios realizados em caminhões conduzidos pelas vítimas MURILO OLIVERA LIMA e SIDNEY ALEXANDRE
MARANHO, previstos no art. 250, § 1º do CPB, aplicando-se aos dois crimes de incêndio a regra da continuidade delitiva específica
do par. único do art. 71 do CPB (1/3);

50



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONSULTA DE PROCESSOS DO 1º GRAU

· 01 (uma) tentativa de latrocínio contra policiais do grupamento tático operacional prevista no art. 157, §3º, parte final, c/c,
art. 14, II, do CPB;

· associação criminosa armada prevista no art. 288, parágrafo único, do CPB;

· posse/porte de arma de fogo, munições e explosivos de uso restrito/proibido previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03, todos
em concurso material de acordo com a regra do art. 69 do CPB.

III.1. DOSIMETRIA DAS PENAS.

Registra-se, desde já, em relação aos crimes de roubo majorados praticados contra as vítimas PROSEGUR, MURILO OLIVERA
LIMA e SIDNEY ALEXANDRE MARANHO, que o primeiro delito possui a pena mais grave, uma vez que há a incidência de quatro
qualificadoras, pertinentes aos incisos I, II, III e V, do § 2º do art. 157 do Código Penal. Por isso, será realizada a dosimetria do crime
de roubo praticado contra a vítima PROSEGUR, pois se revela a mais grave, aplicando, ao final, a causa de aumento de pena
relativa à continuidade delitiva específica (CP, art. 71, par. único) na fração de 2/3, conforme fundamentação supra.

Em relação aos dois crimes de incêndio, tenho que foram praticados em circunstâncias análogas, razão pela qual será realizada a
dosimetria de um crime único, promovendo-se ao final o acréscimo decorrente da continuidade delitiva específica (CP, art. 71, par.
único) na fração de 1/3, conforme fundamentação supra.

III.1.1. ANTONIO RANGEL DUARTE LIMA.

III.1.1.1. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, I, II, III e V do CPB.

A. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

Culpabilidade exacerbada em face da premeditação e planejamento minucioso para a prática do roubo contra a sede da empresa de
transporte de valores, o que vulnerou sobremaneira o bem jurídico protegido a justificar o maior rigor no juízo de reprovação.

Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis ao imputado, pois não registra condenação por fato anterior com
trânsito em julgado, conforme CAC juntada aos autos.

Conduta social que deve ser considerada desfavorável, haja vista a informação nos autos de que o acusado se dedica a atividades
criminosas há mais de 10 (dez) anos, inclusive apresentando-se como líder de facção criminosa, o que justificou a transferência para
presídio federal.

Personalidade que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada nos autos outra motivação além
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do proveito econômico. Porém, este já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua avaliação nesta fase da dosimetria, pois
representaria bis in idem.

As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois o crime foi praticado durante o repouso noturno, pela madrugada, em
área residencial, com inúmeros disparos de arma de fogo, aliado ao fato de que não preocuparam em expor à perigo e dano terceiros
que se encontrassem às proximidades.

Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas desfavoráveis ao acusado, pois a subtração de
mais de R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) extrapolou em demasia o ordinário do tipo.

As vítimas não contribuíram para a realização da conduta ilícita.

Desta feita, considerando a existência de 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis – CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL,
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME e CONSEQUÊNCIAS - fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão.

Na segunda fase, presente a agravante pertinente ao uso de explosivo que resultou perigo comum (CP, arts. 61, II, d). Igualmente
registro a ocorrência da confissão pelo acusado (CP, art. 65, III, d). Havendo o concurso de agravante e atenuante, considerando a
preponderância da atenuante da confissão sobre a agravante do uso de explosivo que resultou em perigo comum, atenuo a pena na
fração de 1/12 (um doze avos), o que, no caso presente, denota redução de 07 (sete) meses, resultando na pena provisória de 06
(seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Na terceira fase, ausente causa de diminuição de pena. Presente quatros circunstâncias que atraem a causa se aumento do § 2º, do
artigo 157, em seus incisos I, II, III e V, do CP, razão pela qual aplico a majoração na fração de 1/2 (metade), haja vista que o crime
foi perpetrado por um grupo de aproximadamente 15 (quinze) pessoas, fortemente armadas com fuzis e outras armas de grosso
calibre, diversos carros, com a restrição da liberdade de pelo menos 02 (duas) pessoas, aumentando, por conseguinte, as chances
de êxito na consumação do ilícito, bem como criando maior temor nas vítimas (situação que impõe maior vulnerabilidade). Portanto,
aumento a pena em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias.

Assim, torno a sanção definitiva em 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de pena privativa de liberdade na modalidade
de reclusão para o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo, contra empresa de
transporte/guarda de valores e mediante a restrição da liberdade das vítimas.

B. PENA PECUNIÁRIA.

Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59), atenuantes e agravantes, causas de aumento e diminuição,
atendendo ainda ao postulado da proporcionalidade entre a pena de multa e a pena privativa de liberdade, chega-se ao valor de 342
(trezentos e quarenta e dois) dias-multa para o crime de roubo majorado.

À mingua de informações sobre a situação econômica do réu, fixo cada dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, cujo valor será
apurado na fase de execução penal (CP, art. 49).
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C. CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 71, PAR. ÚNICO).

Nas linhas antecedentes, houve o reconhecimento do instituto do crime continuado, frente à existência de várias ações, as quais se
desdobraram na execução de atos distintos – prática de três crimes de roubos majorados.

Considerando que o aumento decorrente do crime continuado específico deve guardar relação com o número de infrações cometidas
e com a análise das circunstâncias elencadas no parágrafo único do artigo 71 do Código Penal e, tendo em vista a situação concreta,
entendo que o aumento deve ser realizado no patamar de 2/3 (dois terços), razão pela qual fica o réu fica definitivamente condenado
a pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 570 (quinhentos e setenta)
dias-multa, este fixado no valor correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente na data do fato pelos três crimes de roubo
majorados praticados contra as vítimas PROSEGUR, MURILO OLIVERA LIMA e SIDNEY ALEXANDRE MARANHO.

III.1.1.2. CRIME DE INCENDIO. ART. 250, § 1º do CPB.

A. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

Culpabilidade exacerbada em face da premeditação e planejamento minucioso para a prática dos crimes de incêndio, o que vulnerou
sobremaneira o bem jurídico protegido a justificar o maior rigor no juízo de reprovação.

Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis ao imputado, pois não registra condenação por fato anterior com
trânsito em julgado, conforme CAC juntada aos autos.

Conduta social que deve ser considerada desfavorável, haja vista a informação nos autos de que o acusado se dedica a atividades
criminosas há mais de 10 (dez) anos, inclusive apresentando-se como líder de facção criminosa, o que justificou a transferência para
presídio federal.

Personalidade que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada nos autos outra motivação além
daquela inerente ao tipo penal.

As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois o crime foi praticado durante o repouso noturno, pela madrugada,
nos dois sentidos da única ponte que dá acesso ao Núcleo Cidade Nova, em Marabá, sitiando a população que estava naquela
região da cidade.

Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas desfavoráveis ao acusado, pois extrapolou em
demasia o ordinário do tipo, uma vez que toda a coletividade foi atingida, notadamente com a limitação causada à livre circulação de
pessoas não só no dia dos fatos, mas, inclusive, posteriormente.
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As vítimas não contribuíram para a realização da conduta ilícita.

Desta feita, considerando a existência de 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis – CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL,
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME  E CONSEQUÊNCIAS - fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão pelo acusado (CP, art. 65, III, d), razão pela qual atenuo a pena em 1/6,
correspondente a 09 (nove) meses, resultando na pena provisória de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na terceira fase, ausente causa de diminuição de pena. Presente a causa se aumento do § 1º, do artigo 250 do CP, razão pela qual
aplico a majoração na fração de 1/3 (um terço), haja vista que o crime foi cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária.
Portanto, aumento a pena em 01 (um) ano e 03 (três) meses.

Assim, torno a sanção definitiva em 05 (cinco) anos de pena privativa de liberdade na modalidade de reclusão para o crime de
incêndio.

B. PENA PECUNIÁRIA.

Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59), atenuantes e agravantes, causas de aumento e diminuição,
atendendo ainda ao postulado da proporcionalidade entre a pena de multa e a pena privativa de liberdade, chega-se ao valor de 243
(duzentos e quarenta e três) dias-multa para o crime de incêndio.

À mingua de informações sobre a situação econômica do réu, fixo cada dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, cujo valor será
apurado na fase de execução penal (CP, art. 49).

C. CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 71, PAR. ÚNICO).

Nas linhas antecedentes, houve o reconhecimento do instituto do crime continuado, frente à existência de várias ações, as quais se
desdobraram na execução de atos distintos – prática de dois crimes de incêndio.

Considerando que o aumento decorrente do crime continuado específico deve guardar relação com o número de infrações cometidas
e com a análise das circunstâncias elencadas no parágrafo único do artigo 71 do Código Penal e, tendo em vista a situação concreta,
entendo que o aumento deve ser realizado no patamar de 1/3 (um terço), razão pela qual fica o réu fica definitivamente condenado a
pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 324 (trezentos e vinte e quatro) dias-
multa, este fixado no valor correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente na data do fato pelos dois crimes de incêndio
praticados contra as vítimas MURILO OLIVERA LIMA e SIDNEY ALEXANDRE MARANHO.

III.1.1.3. CRIME DE TENTATIVA DE LATROCINIO. ART. 157, § 3º, PARTE FINAL C/C ART. 14, II, ambos do CPB.
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A. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

Culpabilidade em grau elevado, eis que a ação foi desenvolvida com pluralidade de agentes, mediante emprego de diversas armas
de fogo de grosso calibre, tendo restado comprovado nos autos diversos disparos contra os policiais, a evidenciar que o grupo de
criminosos pretendia obter o resultado morte ou assumiu o risco de produzi-lo, sem se preocupar com a gravidade e consequências
do crime, devendo esta circunstância ser desfavorável ao réu.

Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis, pois nos autos não há registro de condenação criminal por fato
anterior transitada em julgado (CAC juntada aos autos).

Conduta social que deve ser considerada desfavorável, haja vista a informação nos autos de que o acusado se dedica a atividades
criminosas há mais de 10 (dez) anos, inclusive apresentando-se como líder de facção criminosa, o que justificou a transferência para
presídio federal.

Personalidade deve ser considerada favorável, haja vista a insuficiência de dados.

O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada nos autos outra motivação além
daquela inerente ao tipo penal.

As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado ante a informações de que os diversos disparos foram praticados contra
os policiais por aproximadamente 20/30 minutos, sendo utilizadas armas letais como fuzis, em plena via pública, durante a
madrugada, evidenciando frieza, insensibilidade e audácia acima da média.

Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas favoráveis ao acusado, pois são aquelas implícitas
ao próprio tipo penal em testilha.

A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita.

Considerando a existência de 03 (três) circunstâncias desfavoráveis -CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL e CIRCUNSTÂCIAS DO
CRIME - fixo a pena base em 23 (vinte e três) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, não existem agravantes a considerar. Reconheço a atenuante prevista no art. 65, III, d, pois o acusado confessou
os disparos efetuados contra os policiais, porém tal reconhecimento não tem o condão de reduzir a pena para aquém do mínimo
legal, conforme Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, pelo que resta a pena provisoriamente fixada em 20 (vinte) anos de
reclusão.

Na terceira fase, presente uma causa de diminuição de pena pertinente à tentativa (CP, art. 14, II), cuja redução fixo na fração
mínima de 1/3 (um terço), posto que foram praticados vários atos de execução, notadamente inúmeros disparos foram deflagrados
contra os policiais, não concluindo o ato em virtude de circunstâncias alheias à sua vontade.
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Assim, torno a sanção definitiva em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

B. PENA PECUNIÁRIA.

Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59), atenuantes e agravantes, causa de diminuição atinente à
tentativa, atendendo ainda ao postulado da proporcionalidade entre a pena de multa e a pena privativa de liberdade, chega-se ao
valor de 07 (sete) dias-multa para o crime de tentativa de latrocínio.

À mingua de informações sobre a situação econômica do réu, fixo cada dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, cujo valor será
apurado na fase de execução penal (CP, art. 49).

III.1.1.4. CRIME DE PORTE ILEGAL DE EXPLOSIVO, MUNIÇÃO E ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI Nº
10.826/2003.

Culpabilidade em grau elevado, pois as provas dos autos revelaram intensidade de dolo acima da média, notadamente porque
diversos fuzis, carregadores e bananas de dinamites foram apreendidos, aliado à prova de que tantos outros estiveram sob a
posse/porte do grupo, a demonstrar o alto poder destrutivo do arsenal.

Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis ao imputado, pois não registra condenação por fato anterior com
trânsito em julgado, conforme CAC juntada aos autos.

Conduta social que deve ser considerada desfavorável, haja vista a informação nos autos de que o acusado se dedica a atividades
criminosas há mais de 10 (dez) anos, inclusive apresentando-se como líder de facção criminosa, o que justificou a transferência para
presídio federal.

Personalidade que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada nos autos outra motivação além
daquela inerente ao tipo penal.

As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois os fuzis e os explosivos foram efetivamente utilizados para a prática
de diversos crimes, sem contar o pânico geral que se instalou na cidade ante as rajadas deflagradas e diversas explosões realizadas
durante a madrugada.

Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas desfavoráveis ao acusado, considerando o perigo a
que a coletividade foi efetivamente exposta ante a quantidade e qualidade do material bélico usado pelo grupo de criminosos.

As vítimas não contribuíram para a realização da conduta ilícita.
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Desta feita, considerando a existência de 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis – CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL,
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME e CONSEQUÊNCIAS – fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão pelo acusado (CP, art. 65, III, d), razão pela qual atenuo a pena em 1/6,
correspondente a 09 (nove) meses, resultando na pena provisória de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Assim, torno a sanção definitiva em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão de pena privativa de liberdade na modalidade de
reclusão para o crime de porte/posse ilegal de arma de fogo, munição, acessório de uso restrito/proibido.

B. PENA PECUNIÁRIA.

Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59), atenuantes e agravantes, causas de aumento e diminuição,
atendendo ainda ao postulado da proporcionalidade entre a pena de multa e a pena privativa de liberdade, chega-se ao valor de 115
(cento e quinze) dias-multa para o crime de porte/posse ilegal de arma de fogo, munição, acessório de uso restrito/proibido.

À mingua de informações sobre a situação econômica do réu, fixo cada dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, cujo valor será
apurado na fase de execução penal (CP, art. 49).

III.1.1.5. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ART. 288, PAR. ÚNICO DO CPB.

Culpabilidade em grau elevado, pois as provas dos autos revelaram que o grupo destinava-se a prática de crimes contra o patrimônio
com uso de extrema violência e ameaça às pessoas, com armas de grosso calibre e explosivos, com alto poder destrutivo, na
modalidade em que deixam a cidade efetivamente sitiada e refém, a evidenciar intensidade de dolo acima da média.

Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis ao imputado, pois não registra condenação por fato anterior com
trânsito em julgado, conforme CAC juntada aos autos.

Conduta social que deve ser considerada desfavorável, haja vista a informação nos autos de que o acusado se dedica a atividades
criminosas há mais de 10 (dez) anos, inclusive apresentando-se como líder de facção criminosa, o que justificou a transferência para
presídio federal.

Personalidade que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada nos autos outra motivação além
daquela inerente ao tipo penal.

As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois a associação interagiu com indivíduos provenientes de outro Estado
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da Federação (São Paulo) conforme confessado pelo acusado e reforçado por testemunhas, que declararam que alguns dos
comparsas tinham sotaque de paulista, a demonstrar o caráter regional/nacional do grupo.

Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas desfavoráveis ao acusado considerando o perigo a
que foi efetivamente exposta a coletividade dada a magnitude e complexidade dos crimes conexos efetivamente praticados.

As vítimas não contribuíram para a realização da conduta ilícita.

Desta feita, considerando a existência de 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis – CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL,
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME e CONSEQUENCIAS - fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes. Registro que não reconheço a atenuante da confissão, pois o acusado negou
sua articulação com os demais denunciados para a prática de crimes.

Na terceira fase, ausente causa de diminuição de pena. Presente a causa de aumento de pena pertinente ao parágrafo único do
artigo 288 do CPB, razão pela qual aplico a majoração na fração de 1/2 (metade), haja vista o arsenal bélico utilizado pelo grupo.
Portanto, aumento a pena em 01 (um) ano.

Assim, torno a sanção definitiva em 03 (três) anos de pena privativa de liberdade na modalidade de reclusão para o crime de
associação criminosa armada.

III.1.2. NILVAN PEREIRA DA SILVA.

III.1.2.1. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, I, II, III e V do CPB.

A. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

Culpabilidade exacerbada em face da premeditação e planejamento minucioso para a prática do roubo contra a sede da empresa de
transporte de valores, o que vulnerou sobremaneira o bem jurídico protegido a justificar o maior rigor no juízo de reprovação.

Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis ao imputado, pois não registra condenação por fato anterior com
trânsito em julgado, conforme CAC juntada aos autos.

Conduta social que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada nos autos outra motivação além
do proveito econômico. Porém, este já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua avaliação nesta fase da dosimetria, pois
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representaria bis in idem.

As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois o crime foi praticado durante o repouso noturno, pela madrugada, em
área residencial, com inúmeros disparos de arma de fogo, aliado ao fato de que não preocuparam em expor à perigo e dano terceiros
que se encontrassem às proximidades.

Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas desfavoráveis ao acusado, pois a subtração de
mais de R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) extrapolou em demasia o ordinário do tipo.

As vítimas não contribuíram para a realização da conduta ilícita.

Desta feita, considerando a existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis – CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME e CONSEQUÊNCIAS - fixo a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a agravante pertinente ao uso de explosivo que resultou perigo comum (CP, arts. 61, II, d), razão pela
qual agravo a pena na fração de 1/6 (um sexto), correspondente a 01 (um) ano e 15 (quinze) dias, resultando na pena provisória de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, ausente causa de diminuição de pena. Presente quatros circunstâncias que atraem a causa se aumento do § 2º, do
artigo 157, em seus incisos I, II, III e V, do CP, razão pela qual aplico a majoração na fração de 1/2 (metade), haja vista que o crime
foi perpetrado por um grupo de aproximadamente 15 (quinze) pessoas, fortemente armadas com fuzis e outras armas de grosso
calibre, diversos carros, com a restrição da liberdade de pelo menos 02 (duas) pessoas, aumentando, por conseguinte, as chances
de êxito na consumação do ilícito, bem como criando maior temor nas vítimas (situação que impõe maior vulnerabilidade). Portanto,
aumento a pena em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias.

Assim, torno a sanção definitiva em 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de pena privativa de liberdade na modalidade de
reclusão para o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo, contra empresa de transporte/guarda
de valores e mediante a restrição da liberdade das vítimas.

B. PENA PECUNIÁRIA.

Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59), atenuantes e agravantes, causas de aumento e diminuição,
atendendo ainda ao postulado da proporcionalidade entre a pena de multa e a pena privativa de liberdade, chega-se ao valor de 350
(trezentos e cinquenta) dias-multa para o crime de roubo majorado.

À mingua de informações sobre a situação econômica do réu, fixo cada dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, cujo valor será
apurado na fase de execução penal (CP, art. 49).

C. CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 71, PAR. ÚNICO).
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Nas linhas antecedentes, houve o reconhecimento do instituto do crime continuado, frente à existência de várias ações, as quais se
desdobraram na execução de atos distintos – prática de três crimes de roubos majorados.

Considerando que o aumento decorrente do crime continuado específico deve guardar relação com o número de infrações cometidas
e com a análise das circunstâncias elencadas no parágrafo único do artigo 71 do Código Penal e, tendo em vista a situação concreta,
entendo que o aumento deve ser realizado no patamar de 2/3 (dois terços), razão pela qual fica o réu fica definitivamente condenado
a pena privativa de liberdade de 18 (dezoito) anos, 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e ao pagamento de 582
(quinhentos e oitenta e dois) dias-multa, este fixado no valor correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente na data do fato
pelos três crimes de roubo majorados praticados contra as vítimas PROSEGUR, MURILO OLIVERA LIMA e SIDNEY ALEXANDRE
MARANHO.

III.1.2.2. CRIME DE INCENDIO. ART. 250, § 1º do CPB.

A. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

Culpabilidade exacerbada em face da premeditação e planejamento minucioso para a prática dos crimes de incêndio, o que vulnerou
sobremaneira o bem jurídico protegido a justificar o maior rigor no juízo de reprovação.

Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis ao imputado, pois não registra condenação por fato anterior com
trânsito em julgado, conforme CAC juntada aos autos.

Conduta social que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada nos autos outra motivação além
daquela inerente ao tipo penal.

As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois o crime foi praticado durante o repouso noturno, pela madrugada,
nos dois sentidos da única ponte que dá acesso ao Núcleo Cidade Nova, em Marabá, sitiando a população que estava naquela
região da cidade.

Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas desfavoráveis ao acusado, pois extrapolou em
demasia o ordinário do tipo, uma vez que toda a coletividade foi atingida, notadamente com a limitação causada à livre circulação de
pessoas não só no dia dos fatos, mas, inclusive, posteriormente.

As vítimas não contribuíram para a realização da conduta ilícita.

Desta feita, considerando a existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis – CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS DO
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CRIME e CONSEQUÊNCIAS - fixo a pena base em 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, ausente causa de diminuição de pena. Presente a causa se aumento do § 1º, do artigo 250 do CP, razão pela qual
aplico a majoração na fração de 1/3 (um terço), haja vista que o crime foi cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária.
Portanto, aumento a pena em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias.

Assim, torno a sanção definitiva em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de pena privativa de liberdade na modalidade de reclusão para
o crime de incêndio.

B. PENA PECUNIÁRIA.

Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59), atenuantes e agravantes, causas de aumento e diminuição,
atendendo ainda ao postulado da proporcionalidade entre a pena de multa e a pena privativa de liberdade, chega-se ao valor de 303
(trezentos e três) dias-multa para o crime de incêndio.

À mingua de informações sobre a situação econômica do réu, fixo cada dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, cujo valor será
apurado na fase de execução penal (CP, art. 49).

C. CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 71, PAR. ÚNICO).

Nas linhas antecedentes, houve o reconhecimento do instituto do crime continuado, frente à existência de várias ações, as quais se
desdobraram na execução de atos distintos – prática de dois crimes de incêndio.

Considerando que o aumento decorrente do crime continuado específico deve guardar relação com o número de infrações cometidas
e com a análise das circunstâncias elencadas no parágrafo único do artigo 71 do Código Penal e, tendo em vista a situação concreta,
entendo que o aumento deve ser realizado no patamar de 1/3 (um terço), razão pela qual fica o réu fica definitivamente condenado a
pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 404 (quatrocentos e quatro) dias-
multa, este fixado no valor correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente na data do fato pelos dois crimes de incêndio
praticados contra as vítimas MURILO OLIVERA LIMA e SIDNEY ALEXANDRE MARANHO.

III.1.2.3. CRIME DE TENTATIVA DE LATROCINIO. ART. 157, § 3º, PARTE FINAL C/C ART. 14, II, ambos do CPB.

A. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

Culpabilidade em grau elevado, eis que a ação foi desenvolvida com pluralidade de agentes, mediante emprego de diversas armas
de fogo de grosso calibre, tendo restado comprovado nos autos diversos disparos contra os policiais, a evidenciar que o grupo de
criminosos pretendia obter o resultado morte ou assumiu o risco de produzi-lo, sem se preocupar com a gravidade e consequências
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do crime, devendo esta circunstância ser desfavorável ao réu.

Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis, pois nos autos não há registro de condenação criminal por fato
anterior transitada em julgado (CAC juntada aos autos).

Conduta social que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade deve ser considerada favorável, haja vista a insuficiência de dados.

O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada nos autos outra motivação além
daquela inerente ao tipo penal.

As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado ante a informações de que os diversos disparos foram praticados contra
os policiais por aproximadamente 20/30 minutos, sendo utilizadas armas letais como fuzis, em plena via pública, durante a
madrugada, evidenciando frieza, insensibilidade e audácia acima da média.

Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas favoráveis ao acusado, pois são aquelas implícitas
ao próprio tipo penal em testilha.

A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita.

Considerando a existência de 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis -CULPABILIDADE e CIRCUNSTÂCIAS DO CRIME - fixo a
pena base em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, não existem agravantes e atenuantes a considerar.

Na terceira fase, presente uma causa de diminuição de pena pertinente à tentativa (CP, art. 14, II), cuja redução fixo na fração
mínima de 1/3 (um terço), posto que foram praticados vários atos de execução, notadamente inúmeros disparos foram deflagrados
contra os policiais, não concluindo o ato em virtude de circunstâncias alheias à sua vontade.

Assim, torno a sanção definitiva em 15 (quinze) anos de reclusão.

B. PENA PECUNIÁRIA.

Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59), atenuantes e agravantes, causa de diminuição atinente à
tentativa, atendendo ainda ao postulado da proporcionalidade entre a pena de multa e a pena privativa de liberdade, chega-se ao
valor de 08 (oito) dias-multa para o crime de tentativa de latrocínio.

À mingua de informações sobre a situação econômica do réu, fixo cada dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, cujo valor será
apurado na fase de execução penal (CP, art. 49).
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III.1.3. EDVALDO PEREIRA DA CUNHA.

III.1.3.1. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, I, II, III e V do CPB.

A. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

Culpabilidade exacerbada em face da premeditação e planejamento minucioso para a prática do roubo contra a sede da empresa de
transporte de valores, o que vulnerou sobremaneira o bem jurídico protegido a justificar o maior rigor no juízo de reprovação.

Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis ao imputado, pois não registra condenação por fato anterior com
trânsito em julgado, conforme CAC juntada aos autos.

Conduta social que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada nos autos outra motivação além
do proveito econômico. Porém, este já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua avaliação nesta fase da dosimetria, pois
representaria bis in idem.

As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois o crime foi praticado durante o repouso noturno, pela madrugada, em
área residencial, com inúmeros disparos de arma de fogo, aliado ao fato de que não preocuparam em expor à perigo e dano terceiros
que se encontrassem às proximidades.

Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas desfavoráveis ao acusado, pois a subtração de
mais de R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) extrapolou em demasia o ordinário do tipo.

As vítimas não contribuíram para a realização da conduta ilícita.

Desta feita, considerando a existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis – CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME e CONSEQUÊNCIAS - fixo a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a agravante pertinente ao uso de explosivo que resultou perigo comum (CP, arts. 61, II, d), razão pela
qual agravo a pena na fração de 1/6 (um sexto), correspondente a 01 (um) ano e 15 (quinze) dias, resultando na pena provisória de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, ausente causa de diminuição de pena. Presente quatros circunstâncias que atraem a causa se aumento do § 2º, do
artigo 157, em seus incisos I, II, III e V, do CP, razão pela qual aplico a majoração na fração de 1/2 (metade), haja vista que o crime
foi perpetrado por um grupo de aproximadamente 15 (quinze) pessoas, fortemente armadas com fuzis e outras armas de grosso
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calibre, diversos carros, com a restrição da liberdade de pelo menos 02 (duas) pessoas, aumentando, por conseguinte, as chances
de êxito na consumação do ilícito, bem como criando maior temor nas vítimas (situação que impõe maior vulnerabilidade). Portanto,
aumento a pena em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias.

Assim, torno a sanção definitiva em 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de pena privativa de liberdade na modalidade de
reclusão para o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo, contra empresa de transporte/guarda
de valores e mediante a restrição da liberdade das vítimas.

B. PENA PECUNIÁRIA.

Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59), atenuantes e agravantes, causas de aumento e diminuição,
atendendo ainda ao postulado da proporcionalidade entre a pena de multa e a pena privativa de liberdade, chega-se ao valor de 350
(trezentos e cinquenta) dias-multa para o crime de roubo majorado.

À mingua de informações sobre a situação econômica do réu, fixo cada dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, cujo valor será
apurado na fase de execução penal (CP, art. 49).

C. CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 71, PAR. ÚNICO).

Nas linhas antecedentes, houve o reconhecimento do instituto do crime continuado, frente à existência de várias ações, as quais se
desdobraram na execução de atos distintos – prática de três crimes de roubos majorados.

Considerando que o aumento decorrente do crime continuado específico deve guardar relação com o número de infrações cometidas
e com a análise das circunstâncias elencadas no parágrafo único do artigo 71 do Código Penal e, tendo em vista a situação concreta,
entendo que o aumento deve ser realizado no patamar de 2/3 (dois terços), razão pela qual fica o réu fica definitivamente condenado
a pena privativa de liberdade de 18 (dezoito) anos, 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e ao pagamento de 582
(quinhentos e oitenta e dois) dias-multa, este fixado no valor correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente na data do fato
pelos três crimes de roubo majorados praticados contra as vítimas PROSEGUR, MURILO OLIVERA LIMA e SIDNEY ALEXANDRE
MARANHO.

III.1.3.2. CRIME DE INCENDIO. ART. 250, § 1º do CPB.

A. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

Culpabilidade exacerbada em face da premeditação e planejamento minucioso para a prática dos crimes de incêndio, o que vulnerou
sobremaneira o bem jurídico protegido a justificar o maior rigor no juízo de reprovação.

Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis ao imputado, pois não registra condenação por fato anterior com
trânsito em julgado, conforme CAC juntada aos autos.
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Conduta social que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada nos autos outra motivação além
daquela inerente ao tipo penal.

As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois o crime foi praticado durante o repouso noturno, pela madrugada,
nos dois sentidos da única ponte que dá acesso ao Núcleo Cidade Nova, em Marabá, sitiando a população que estava naquela
região da cidade.

Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas desfavoráveis ao acusado, pois extrapolou em
demasia o ordinário do tipo, uma vez que toda a coletividade foi atingida, notadamente com a limitação causada à livre circulação de
pessoas não só no dia dos fatos, mas, inclusive, posteriormente.

As vítimas não contribuíram para a realização da conduta ilícita.

Desta feita, considerando a existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis – CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME e CONSEQUÊNCIAS - fixo a pena base em 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, ausente causa de diminuição de pena. Presente a causa se aumento do § 1º, do artigo 250 do CP, razão pela qual
aplico a majoração na fração de 1/3 (um terço), haja vista que o crime foi cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária.
Portanto, aumento a pena em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias.

Assim, torno a sanção definitiva em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de pena privativa de liberdade na modalidade de reclusão para
o crime de incêndio.

B. PENA PECUNIÁRIA.

Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59), atenuantes e agravantes, causas de aumento e diminuição,
atendendo ainda ao postulado da proporcionalidade entre a pena de multa e a pena privativa de liberdade, chega-se ao valor de 303
(trezentos e três) dias-multa para o crime de incêndio.

À mingua de informações sobre a situação econômica do réu, fixo cada dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, cujo valor será
apurado na fase de execução penal (CP, art. 49).

C. CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 71, PAR. ÚNICO).
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Nas linhas antecedentes, houve o reconhecimento do instituto do crime continuado, frente à existência de várias ações, as quais se
desdobraram na execução de atos distintos – prática de dois crimes de incêndio.

Considerando que o aumento decorrente do crime continuado específico deve guardar relação com o número de infrações cometidas
e com a análise das circunstâncias elencadas no parágrafo único do artigo 71 do Código Penal e, tendo em vista a situação concreta,
entendo que o aumento deve ser realizado no patamar de 1/3 (um terço), razão pela qual fica o réu fica definitivamente condenado a
pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 404 (quatrocentos e quatro) dias-
multa, este fixado no valor correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente na data do fato pelos dois crimes de incêndio
praticados contra as vítimas MURILO OLIVERA LIMA e SIDNEY ALEXANDRE MARANHO.

III.1.3.3. CRIME DE TENTATIVA DE LATROCINIO. ART. 157, § 3º, PARTE FINAL C/C ART. 14, II, ambos do CPB.

A. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

Culpabilidade em grau elevado, eis que a ação foi desenvolvida com pluralidade de agentes, mediante emprego de diversas armas
de fogo de grosso calibre, tendo restado comprovado nos autos diversos disparos contra os policiais, a evidenciar que o grupo de
criminosos pretendia obter o resultado morte ou assumiu o risco de produzi-lo, sem se preocupar com a gravidade e consequências
do crime, devendo esta circunstância ser desfavorável ao réu.

Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis, pois nos autos não há registro de condenação criminal por fato
anterior transitada em julgado (CAC juntada aos autos).

Conduta social que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade deve ser considerada favorável, haja vista a insuficiência de dados.

O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada nos autos outra motivação além
daquela inerente ao tipo penal.

As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado ante a informações de que os diversos disparos foram praticados contra
os policiais por aproximadamente 20/30 minutos, sendo utilizadas armas letais como fuzis, em plena via pública, durante a
madrugada, evidenciando frieza, insensibilidade e audácia acima da média.

Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas favoráveis ao acusado, pois são aquelas implícitas
ao próprio tipo penal em testilha.

A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita.
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Considerando a existência de 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis -CULPABILIDADE e CIRCUNSTÂCIAS DO CRIME - fixo a
pena base em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, não existem agravantes e atenuantes a considerar.

Na terceira fase, presente uma causa de diminuição de pena pertinente à tentativa (CP, art. 14, II), cuja redução fixo na fração
mínima de 1/3 (um terço), posto que foram praticados vários atos de execução, notadamente inúmeros disparos foram deflagrados
contra os policiais, não concluindo o ato em virtude de circunstâncias alheias à sua vontade.

Assim, torno a sanção definitiva em 15 (quinze) anos de reclusão.

B. PENA PECUNIÁRIA.

Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59), atenuantes e agravantes, causa de diminuição atinente à
tentativa, atendendo ainda ao postulado da proporcionalidade entre a pena de multa e a pena privativa de liberdade, chega-se ao
valor de 08 (oito) dias-multa para o crime de tentativa de latrocínio.

À mingua de informações sobre a situação econômica do réu, fixo cada dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, cujo valor será
apurado na fase de execução penal (CP, art. 49).

III.1.3.4. CRIME DE PORTE ILEGAL DE EXPLOSIVO, MUNIÇÃO E ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI Nº
10.826/2003.

Culpabilidade em grau elevado, pois as provas dos autos revelaram intensidade de dolo acima da média, notadamente porque
diversos fuzis, carregadores e bananas de dinamites foram apreendidos, aliado à prova de que tantos outros estiveram sob a
posse/porte do grupo, a demonstrar o alto poder destrutivo do arsenal.

Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis ao imputado, pois não registra condenação por fato anterior com
trânsito em julgado, conforme CAC juntada aos autos.

Conduta social que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada nos autos outra motivação além
daquela inerente ao tipo penal.

As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois os fuzis e os explosivos foram efetivamente utilizados para a prática
de diversos crimes, sem contar o pânico geral que se instalou na cidade ante as rajadas deflagradas e diversas explosões realizadas
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durante a madrugada.

Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas desfavoráveis ao acusado, considerando o perigo a
que a coletividade foi efetivamente exposta ante a quantidade e qualidade do material bélico usado pelo grupo de criminosos.

As vítimas não contribuíram para a realização da conduta ilícita.

Desta feita, considerando a existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis – CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME e CONSEQUÊNCIAS – fixo a pena base em 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Assim, torno a sanção definitiva em 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão de pena privativa de liberdade na
modalidade de reclusão para o crime de porte/posse ilegal de arma de fogo, munição, acessório de uso restrito/proibido.

B. PENA PECUNIÁRIA.

Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59), atenuantes e agravantes, causas de aumento e diminuição,
atendendo ainda ao postulado da proporcionalidade entre a pena de multa e a pena privativa de liberdade, chega-se ao valor de 138
(cento e trinta e oito) dias-multa para o crime de porte/posse ilegal de arma de fogo, munição, acessório de uso restrito/proibido.

À mingua de informações sobre a situação econômica do réu, fixo cada dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, cujo valor será
apurado na fase de execução penal (CP, art. 49).

III.1.3.5. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ART. 288, PAR. ÚNICO DO CPB.

Culpabilidade em grau elevado, pois as provas dos autos revelaram que o grupo destinava-se a prática de crimes contra o patrimônio
com uso de extrema violência e ameaça às pessoas, com armas de grosso calibre e explosivos, com alto poder destrutivo, na
modalidade em que deixam a cidade efetivamente sitiada e refém, a evidenciar intensidade de dolo acima da média.

Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis ao imputado, pois não registra condenação por fato anterior com
trânsito em julgado, conforme CAC juntada aos autos.

Conduta social que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).
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O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada nos autos outra motivação além
daquela inerente ao tipo penal.

As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois a associação interagiu com indivíduos provenientes de outro Estado
da Federação (São Paulo) conforme confessado pelo acusado e reforçado por testemunhas, que declararam que alguns dos
comparsas tinham sotaque de paulista, a demonstrar o caráter regional/nacional do grupo.

Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas desfavoráveis ao acusado considerando o perigo a
que foi efetivamente exposta a coletividade dada a magnitude e complexidade dos crimes conexos efetivamente praticados.

As vítimas não contribuíram para a realização da conduta ilícita.

Desta feita, considerando a existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis – CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME e CONSEQUENCIAS - fixo a pena base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento de pena pertinente ao parágrafo único do
artigo 288 do CPB, razão pela qual aplico a majoração na fração de 1/2 (metade), haja vista o arsenal bélico utilizado pelo grupo.
Portanto, aumento a pena em 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias.

Assim, torno a sanção definitiva em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de pena privativa de liberdade na modalidade
de reclusão para o crime de associação criminosa armada.

III.1.4. LEONARDO FREIRE DE SOUZA.

III.1.4.1. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, I, II, III e V do CPB.

A. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

Culpabilidade exacerbada em face da premeditação e planejamento minucioso para a prática do roubo contra a sede da empresa de
transporte de valores, o que vulnerou sobremaneira o bem jurídico protegido a justificar o maior rigor no juízo de reprovação.

Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis ao imputado, pois não registra condenação por fato anterior com
trânsito em julgado, conforme CAC juntada aos autos.

Conduta social que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).
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O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada nos autos outra motivação além
do proveito econômico. Porém, este já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua avaliação nesta fase da dosimetria, pois
representaria bis in idem.

As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois o crime foi praticado durante o repouso noturno, pela madrugada, em
área residencial, com inúmeros disparos de arma de fogo, aliado ao fato de que não preocuparam em expor à perigo e dano terceiros
que se encontrassem às proximidades.

Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas desfavoráveis ao acusado, pois a subtração de
mais de R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) extrapolou em demasia o ordinário do tipo.

As vítimas não contribuíram para a realização da conduta ilícita.

Desta feita, considerando a existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis – CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME e CONSEQUÊNCIAS - fixo a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a agravante pertinente ao uso de explosivo que resultou perigo comum (CP, arts. 61, II, d), razão pela
qual agravo a pena na fração de 1/6 (um sexto), correspondente a 01 (um) ano e 15 (quinze) dias, resultando na pena provisória de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, ausente causa de diminuição de pena. Presente quatros circunstâncias que atraem a causa se aumento do § 2º, do
artigo 157, em seus incisos I, II, III e V, do CP, razão pela qual aplico a majoração na fração de 1/2 (metade), haja vista que o crime
foi perpetrado por um grupo de aproximadamente 15 (quinze) pessoas, fortemente armadas com fuzis e outras armas de grosso
calibre, diversos carros, com a restrição da liberdade de pelo menos 02 (duas) pessoas, aumentando, por conseguinte, as chances
de êxito na consumação do ilícito, bem como criando maior temor nas vítimas (situação que impõe maior vulnerabilidade). Portanto,
aumento a pena em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias.

Assim, torno a sanção definitiva em 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de pena privativa de liberdade na modalidade de
reclusão para o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo, contra empresa de transporte/guarda
de valores e mediante a restrição da liberdade das vítimas.

B. PENA PECUNIÁRIA.

Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59), atenuantes e agravantes, causas de aumento e diminuição,
atendendo ainda ao postulado da proporcionalidade entre a pena de multa e a pena privativa de liberdade, chega-se ao valor de 350
(trezentos e cinquenta) dias-multa para o crime de roubo majorado.

À mingua de informações sobre a situação econômica do réu, fixo cada dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, cujo valor será
apurado na fase de execução penal (CP, art. 49).
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C. CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 71, PAR. ÚNICO).

Nas linhas antecedentes, houve o reconhecimento do instituto do crime continuado, frente à existência de várias ações, as quais se
desdobraram na execução de atos distintos – prática de três crimes de roubos majorados.

Considerando que o aumento decorrente do crime continuado específico deve guardar relação com o número de infrações cometidas
e com a análise das circunstâncias elencadas no parágrafo único do artigo 71 do Código Penal e, tendo em vista a situação concreta,
entendo que o aumento deve ser realizado no patamar de 2/3 (dois terços), razão pela qual fica o réu fica definitivamente condenado
a pena privativa de liberdade de 18 (dezoito) anos, 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e ao pagamento de 582
(quinhentos e oitenta e dois) dias-multa, este fixado no valor correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente na data do fato
pelos três crimes de roubo majorados praticados contra as vítimas PROSEGUR, MURILO OLIVERA LIMA e SIDNEY ALEXANDRE
MARANHO.

III.1.4.2. CRIME DE INCENDIO. ART. 250, § 1º do CPB.

A. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

Culpabilidade exacerbada em face da premeditação e planejamento minucioso para a prática dos crimes de incêndio, o que vulnerou
sobremaneira o bem jurídico protegido a justificar o maior rigor no juízo de reprovação.

Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis ao imputado, pois não registra condenação por fato anterior com
trânsito em julgado, conforme CAC juntada aos autos.

Conduta social que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada nos autos outra motivação além
daquela inerente ao tipo penal.

As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois o crime foi praticado durante o repouso noturno, pela madrugada,
nos dois sentidos da única ponte que dá acesso ao Núcleo Cidade Nova, em Marabá, sitiando a população que estava naquela
região da cidade.

Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas desfavoráveis ao acusado, pois extrapolou em
demasia o ordinário do tipo, uma vez que toda a coletividade foi atingida, notadamente com a limitação causada à livre circulação de
pessoas não só no dia dos fatos, mas, inclusive, posteriormente.
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As vítimas não contribuíram para a realização da conduta ilícita.

Desta feita, considerando a existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis – CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME e CONSEQUÊNCIAS - fixo a pena base em 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, ausente causa de diminuição de pena. Presente a causa se aumento do § 1º, do artigo 250 do CP, razão pela qual
aplico a majoração na fração de 1/3 (um terço), haja vista que o crime foi cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária.
Portanto, aumento a pena em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias.

Assim, torno a sanção definitiva em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de pena privativa de liberdade na modalidade de reclusão para
o crime de incêndio.

B. PENA PECUNIÁRIA.

Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59), atenuantes e agravantes, causas de aumento e diminuição,
atendendo ainda ao postulado da proporcionalidade entre a pena de multa e a pena privativa de liberdade, chega-se ao valor de 303
(trezentos e três) dias-multa para o crime de incêndio.

À mingua de informações sobre a situação econômica do réu, fixo cada dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, cujo valor será
apurado na fase de execução penal (CP, art. 49).

C. CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 71, PAR. ÚNICO).

Nas linhas antecedentes, houve o reconhecimento do instituto do crime continuado, frente à existência de várias ações, as quais se
desdobraram na execução de atos distintos – prática de dois crimes de incêndio.

Considerando que o aumento decorrente do crime continuado específico deve guardar relação com o número de infrações cometidas
e com a análise das circunstâncias elencadas no parágrafo único do artigo 71 do Código Penal e, tendo em vista a situação concreta,
entendo que o aumento deve ser realizado no patamar de 1/3 (um terço), razão pela qual fica o réu fica definitivamente condenado a
pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 404 (quatrocentos e quatro) dias-
multa, este fixado no valor correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente na data do fato pelos dois crimes de incêndio
praticados contra as vítimas MURILO OLIVERA LIMA e SIDNEY ALEXANDRE MARANHO.

III.1.4.3. CRIME DE TENTATIVA DE LATROCINIO. ART. 157, § 3º, PARTE FINAL C/C ART. 14, II, ambos do CPB.

A. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
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Culpabilidade em grau elevado, eis que a ação foi desenvolvida com pluralidade de agentes, mediante emprego de diversas armas
de fogo de grosso calibre, tendo restado comprovado nos autos diversos disparos contra os policiais, a evidenciar que o grupo de
criminosos pretendia obter o resultado morte ou assumiu o risco de produzi-lo, sem se preocupar com a gravidade e consequências
do crime, devendo esta circunstância ser desfavorável ao réu.

Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis, pois nos autos não há registro de condenação criminal por fato
anterior transitada em julgado (CAC juntada aos autos).

Conduta social que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade deve ser considerada favorável, haja vista a insuficiência de dados.

O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada nos autos outra motivação além
daquela inerente ao tipo penal.

As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado ante a informações de que os diversos disparos foram praticados contra
os policiais por aproximadamente 20/30 minutos, sendo utilizadas armas letais como fuzis, em plena via pública, durante a
madrugada, evidenciando frieza, insensibilidade e audácia acima da média.

Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas favoráveis ao acusado, pois são aquelas implícitas
ao próprio tipo penal em testilha.

A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita.

Considerando a existência de 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis -CULPABILIDADE e CIRCUNSTÂCIAS DO CRIME - fixo a
pena base em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, não existem agravantes e atenuantes a considerar.

Na terceira fase, presente uma causa de diminuição de pena pertinente à tentativa (CP, art. 14, II), cuja redução fixo na fração
mínima de 1/3 (um terço), posto que foram praticados vários atos de execução, notadamente inúmeros disparos foram deflagrados
contra os policiais, não concluindo o ato em virtude de circunstâncias alheias à sua vontade.

Assim, torno a sanção definitiva em 15 (quinze) anos de reclusão.

B. PENA PECUNIÁRIA.

Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59), atenuantes e agravantes, causa de diminuição atinente à
tentativa, atendendo ainda ao postulado da proporcionalidade entre a pena de multa e a pena privativa de liberdade, chega-se ao
valor de 08 (oito) dias-multa para o crime de tentativa de latrocínio.
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À mingua de informações sobre a situação econômica do réu, fixo cada dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, cujo valor será
apurado na fase de execução penal (CP, art. 49).

III.1.4.4. CRIME DE PORTE ILEGAL DE EXPLOSIVO, MUNIÇÃO E ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI Nº
10.826/2003.

Culpabilidade em grau elevado, pois as provas dos autos revelaram intensidade de dolo acima da média, notadamente porque
diversos fuzis, carregadores e bananas de dinamites foram apreendidos, aliado à prova de que tantos outros estiveram sob a
posse/porte do grupo, a demonstrar o alto poder destrutivo do arsenal.

Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis ao imputado, pois não registra condenação por fato anterior com
trânsito em julgado, conforme CAC juntada aos autos.

Conduta social que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada nos autos outra motivação além
daquela inerente ao tipo penal.

As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois os fuzis e os explosivos foram efetivamente utilizados para a prática
de diversos crimes, sem contar o pânico geral que se instalou na cidade ante as rajadas deflagradas e diversas explosões realizadas
durante a madrugada.

Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas desfavoráveis ao acusado, considerando o perigo a
que a coletividade foi efetivamente exposta ante a quantidade e qualidade do material bélico usado pelo grupo de criminosos.

As vítimas não contribuíram para a realização da conduta ilícita.

Desta feita, considerando a existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis – CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME e CONSEQUÊNCIAS – fixo a pena base em 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Assim, torno a sanção definitiva em 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão de pena privativa de liberdade na
modalidade de reclusão para o crime de porte/posse ilegal de arma de fogo, munição, acessório de uso restrito/proibido.
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B. PENA PECUNIÁRIA.

Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59), atenuantes e agravantes, causas de aumento e diminuição,
atendendo ainda ao postulado da proporcionalidade entre a pena de multa e a pena privativa de liberdade, chega-se ao valor de 138
(cento e trinta e oito) dias-multa para o crime de porte/posse ilegal de arma de fogo, munição, acessório de uso restrito/proibido.

À mingua de informações sobre a situação econômica do réu, fixo cada dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, cujo valor será
apurado na fase de execução penal (CP, art. 49).

III.1.4.5. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ART. 288, PAR. ÚNICO DO CPB.

Culpabilidade em grau elevado, pois as provas dos autos revelaram que o grupo destinava-se a prática de crimes contra o patrimônio
com uso de extrema violência e ameaça às pessoas, com armas de grosso calibre e explosivos, com alto poder destrutivo, na
modalidade em que deixam a cidade efetivamente sitiada e refém, a evidenciar intensidade de dolo acima da média.

Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis ao imputado, pois não registra condenação por fato anterior com
trânsito em julgado, conforme CAC juntada aos autos.

Conduta social que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada nos autos outra motivação além
daquela inerente ao tipo penal.

As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois a associação interagiu com indivíduos provenientes de outro Estado
da Federação (São Paulo) conforme confessado pelo acusado e reforçado por testemunhas, que declararam que alguns dos
comparsas tinham sotaque de paulista, a demonstrar o caráter regional/nacional do grupo.

Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas desfavoráveis ao acusado considerando o perigo a
que foi efetivamente exposta a coletividade dada a magnitude e complexidade dos crimes conexos efetivamente praticados.

As vítimas não contribuíram para a realização da conduta ilícita.

Desta feita, considerando a existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis – CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME e CONSEQUENCIAS - fixo a pena base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.
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Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento de pena pertinente ao parágrafo único do
artigo 288 do CPB, razão pela qual aplico a majoração na fração de 1/2 (metade), haja vista o arsenal bélico utilizado pelo grupo.
Portanto, aumento a pena em 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias.

Assim, torno a sanção definitiva em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de pena privativa de liberdade na modalidade
de reclusão para o crime de associação criminosa armada.

III.1.5. LEILANE BARBOSA SALES.

III.1.5.1. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, I, II, III e V do CPB.

A. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

Culpabilidade exacerbada em face da premeditação e planejamento minucioso para a prática do roubo contra a sede da empresa de
transporte de valores, o que vulnerou sobremaneira o bem jurídico protegido a justificar o maior rigor no juízo de reprovação.

Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis ao imputado, pois não registra condenação por fato anterior com
trânsito em julgado, conforme CAC juntada aos autos.

Conduta social que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada nos autos outra motivação além
do proveito econômico. Porém, este já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua avaliação nesta fase da dosimetria, pois
representaria bis in idem.

As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois o crime foi praticado durante o repouso noturno, pela madrugada, em
área residencial, com inúmeros disparos de arma de fogo, aliado ao fato de que não preocuparam em expor à perigo e dano terceiros
que se encontrassem às proximidades.

Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas desfavoráveis ao acusado, pois a subtração de
mais de R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) extrapolou em demasia o ordinário do tipo.

As vítimas não contribuíram para a realização da conduta ilícita.

Desta feita, considerando a existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis – CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME e CONSEQUÊNCIAS - fixo a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.
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Na segunda fase, presente a agravante pertinente ao uso de explosivo que resultou perigo comum (CP, arts. 61, II, d), razão pela
qual agravo a pena na fração de 1/6 (um sexto), correspondente a 01 (um) ano e 15 (quinze) dias, resultando na pena provisória de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, ausente causa de diminuição de pena. Presente quatros circunstâncias que atraem a causa se aumento do § 2º, do
artigo 157, em seus incisos I, II, III e V, do CP, razão pela qual aplico a majoração na fração de 1/2 (metade), haja vista que o crime
foi perpetrado por um grupo de aproximadamente 15 (quinze) pessoas, fortemente armadas com fuzis e outras armas de grosso
calibre, diversos carros, com a restrição da liberdade de pelo menos 02 (duas) pessoas, aumentando, por conseguinte, as chances
de êxito na consumação do ilícito, bem como criando maior temor nas vítimas (situação que impõe maior vulnerabilidade). Portanto,
aumento a pena em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias.

Assim, torno a sanção definitiva em 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de pena privativa de liberdade na modalidade de
reclusão para o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo, contra empresa de transporte/guarda
de valores e mediante a restrição da liberdade das vítimas.

B. PENA PECUNIÁRIA.

Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59), atenuantes e agravantes, causas de aumento e diminuição,
atendendo ainda ao postulado da proporcionalidade entre a pena de multa e a pena privativa de liberdade, chega-se ao valor de 350
(trezentos e cinquenta) dias-multa para o crime de roubo majorado.

À mingua de informações sobre a situação econômica do réu, fixo cada dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, cujo valor será
apurado na fase de execução penal (CP, art. 49).

C. CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 71, PAR. ÚNICO).

Nas linhas antecedentes, houve o reconhecimento do instituto do crime continuado, frente à existência de várias ações, as quais se
desdobraram na execução de atos distintos – prática de três crimes de roubos majorados.

Considerando que o aumento decorrente do crime continuado específico deve guardar relação com o número de infrações cometidas
e com a análise das circunstâncias elencadas no parágrafo único do artigo 71 do Código Penal e, tendo em vista a situação concreta,
entendo que o aumento deve ser realizado no patamar de 2/3 (dois terços), razão pela qual fica o réu fica definitivamente condenado
a pena privativa de liberdade de 18 (dezoito) anos, 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e ao pagamento de 582
(quinhentos e oitenta e dois) dias-multa, este fixado no valor correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente na data do fato
pelos três crimes de roubo majorados praticados contra as vítimas PROSEGUR, MURILO OLIVERA LIMA e SIDNEY ALEXANDRE
MARANHO.

III.1.5.2. CRIME DE INCENDIO. ART. 250, § 1º do CPB.
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A. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

Culpabilidade exacerbada em face da premeditação e planejamento minucioso para a prática dos crimes de incêndio, o que vulnerou
sobremaneira o bem jurídico protegido a justificar o maior rigor no juízo de reprovação.

Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis ao imputado, pois não registra condenação por fato anterior com
trânsito em julgado, conforme CAC juntada aos autos.

Conduta social que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada nos autos outra motivação além
daquela inerente ao tipo penal.

As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois o crime foi praticado durante o repouso noturno, pela madrugada,
nos dois sentidos da única ponte que dá acesso ao Núcleo Cidade Nova, em Marabá, sitiando a população que estava naquela
região da cidade.

Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas desfavoráveis ao acusado, pois extrapolou em
demasia o ordinário do tipo, uma vez que toda a coletividade foi atingida, notadamente com a limitação causada à livre circulação de
pessoas não só no dia dos fatos, mas, inclusive, posteriormente.

As vítimas não contribuíram para a realização da conduta ilícita.

Desta feita, considerando a existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis – CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME e CONSEQUÊNCIAS - fixo a pena base em 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, ausente causa de diminuição de pena. Presente a causa se aumento do § 1º, do artigo 250 do CP, razão pela qual
aplico a majoração na fração de 1/3 (um terço), haja vista que o crime foi cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária.
Portanto, aumento a pena em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias.

Assim, torno a sanção definitiva em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de pena privativa de liberdade na modalidade de reclusão para
o crime de incêndio.

B. PENA PECUNIÁRIA.

Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59), atenuantes e agravantes, causas de aumento e diminuição,
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atendendo ainda ao postulado da proporcionalidade entre a pena de multa e a pena privativa de liberdade, chega-se ao valor de 303
(trezentos e três) dias-multa para o crime de incêndio.

À mingua de informações sobre a situação econômica do réu, fixo cada dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, cujo valor será
apurado na fase de execução penal (CP, art. 49).

C. CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 71, PAR. ÚNICO).

Nas linhas antecedentes, houve o reconhecimento do instituto do crime continuado, frente à existência de várias ações, as quais se
desdobraram na execução de atos distintos – prática de dois crimes de incêndio.

Considerando que o aumento decorrente do crime continuado específico deve guardar relação com o número de infrações cometidas
e com a análise das circunstâncias elencadas no parágrafo único do artigo 71 do Código Penal e, tendo em vista a situação concreta,
entendo que o aumento deve ser realizado no patamar de 1/3 (um terço), razão pela qual fica o réu fica definitivamente condenado a
pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 404 (quatrocentos e quatro) dias-
multa, este fixado no valor correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente na data do fato pelos dois crimes de incêndio
praticados contra as vítimas MURILO OLIVERA LIMA e SIDNEY ALEXANDRE MARANHO.

III.1.5.3. CRIME DE TENTATIVA DE LATROCINIO. ART. 157, § 3º, PARTE FINAL C/C ART. 14, II, ambos do CPB.

A. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

Culpabilidade em grau elevado, eis que a ação foi desenvolvida com pluralidade de agentes, mediante emprego de diversas armas
de fogo de grosso calibre, tendo restado comprovado nos autos diversos disparos contra os policiais, a evidenciar que o grupo de
criminosos pretendia obter o resultado morte ou assumiu o risco de produzi-lo, sem se preocupar com a gravidade e consequências
do crime, devendo esta circunstância ser desfavorável ao réu.

Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis, pois nos autos não há registro de condenação criminal por fato
anterior transitada em julgado (CAC juntada aos autos).

Conduta social que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade deve ser considerada favorável, haja vista a insuficiência de dados.

O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada nos autos outra motivação além
daquela inerente ao tipo penal.

As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado ante a informações de que os diversos disparos foram praticados contra
os policiais por aproximadamente 20/30 minutos, sendo utilizadas armas letais como fuzis, em plena via pública, durante a
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madrugada, evidenciando frieza, insensibilidade e audácia acima da média.

Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas favoráveis ao acusado, pois são aquelas implícitas
ao próprio tipo penal em testilha.

A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita.

Considerando a existência de 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis -CULPABILIDADE e CIRCUNSTÂCIAS DO CRIME - fixo a
pena base em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, não existem agravantes e atenuantes a considerar.

Na terceira fase, presente uma causa de diminuição de pena pertinente à tentativa (CP, art. 14, II), cuja redução fixo na fração
mínima de 1/3 (um terço), posto que foram praticados vários atos de execução, notadamente inúmeros disparos foram deflagrados
contra os policiais, não concluindo o ato em virtude de circunstâncias alheias à sua vontade.

Assim, torno a sanção definitiva em 15 (quinze) anos de reclusão.

B. PENA PECUNIÁRIA.

Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59), atenuantes e agravantes, causa de diminuição atinente à
tentativa, atendendo ainda ao postulado da proporcionalidade entre a pena de multa e a pena privativa de liberdade, chega-se ao
valor de 08 (oito) dias-multa para o crime de tentativa de latrocínio.

À mingua de informações sobre a situação econômica do réu, fixo cada dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, cujo valor será
apurado na fase de execução penal (CP, art. 49).

III.1.5.4. CRIME DE PORTE ILEGAL DE EXPLOSIVO, MUNIÇÃO E ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI Nº
10.826/2003.

Culpabilidade em grau elevado, pois as provas dos autos revelaram intensidade de dolo acima da média, notadamente porque
diversos fuzis, carregadores e bananas de dinamites foram apreendidos, aliado à prova de que tantos outros estiveram sob a
posse/porte do grupo, a demonstrar o alto poder destrutivo do arsenal.

Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis ao imputado, pois não registra condenação por fato anterior com
trânsito em julgado, conforme CAC juntada aos autos.

Conduta social que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).
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Personalidade que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada nos autos outra motivação além
daquela inerente ao tipo penal.

As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois os fuzis e os explosivos foram efetivamente utilizados para a prática
de diversos crimes, sem contar o pânico geral que se instalou na cidade ante as rajadas deflagradas e diversas explosões realizadas
durante a madrugada.

Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas desfavoráveis ao acusado, considerando o perigo a
que a coletividade foi efetivamente exposta ante a quantidade e qualidade do material bélico usado pelo grupo de criminosos.

As vítimas não contribuíram para a realização da conduta ilícita.

Desta feita, considerando a existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis – CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME e CONSEQUÊNCIAS – fixo a pena base em 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Assim, torno a sanção definitiva em 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão de pena privativa de liberdade na
modalidade de reclusão para o crime de porte/posse ilegal de arma de fogo, munição, acessório de uso restrito/proibido.

B. PENA PECUNIÁRIA.

Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59), atenuantes e agravantes, causas de aumento e diminuição,
atendendo ainda ao postulado da proporcionalidade entre a pena de multa e a pena privativa de liberdade, chega-se ao valor de 138
(cento e trinta e oito) dias-multa para o crime de porte/posse ilegal de arma de fogo, munição, acessório de uso restrito/proibido.

À mingua de informações sobre a situação econômica do réu, fixo cada dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, cujo valor será
apurado na fase de execução penal (CP, art. 49).

III.1.5.5. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ART. 288, PAR. ÚNICO DO CPB.

Culpabilidade em grau elevado, pois as provas dos autos revelaram que o grupo destinava-se a prática de crimes contra o patrimônio
com uso de extrema violência e ameaça às pessoas, com armas de grosso calibre e explosivos, com alto poder destrutivo, na
modalidade em que deixam a cidade efetivamente sitiada e refém, a evidenciar intensidade de dolo acima da média.

81



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONSULTA DE PROCESSOS DO 1º GRAU

Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis ao imputado, pois não registra condenação por fato anterior com
trânsito em julgado, conforme CAC juntada aos autos.

Conduta social que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada nos autos outra motivação além
daquela inerente ao tipo penal.

As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois a associação interagiu com indivíduos provenientes de outro Estado
da Federação (São Paulo) conforme confessado pelo acusado e reforçado por testemunhas, que declararam que alguns dos
comparsas tinham sotaque de paulista, a demonstrar o caráter regional/nacional do grupo.

Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas desfavoráveis ao acusado considerando o perigo a
que foi efetivamente exposta a coletividade dada a magnitude e complexidade dos crimes conexos efetivamente praticados.

As vítimas não contribuíram para a realização da conduta ilícita.

Desta feita, considerando a existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis – CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME e CONSEQUENCIAS - fixo a pena base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento de pena pertinente ao parágrafo único do
artigo 288 do CPB, razão pela qual aplico a majoração na fração de 1/2 (metade), haja vista o arsenal bélico utilizado pelo grupo.
Portanto, aumento a pena em 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias.

Assim, torno a sanção definitiva em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de pena privativa de liberdade na modalidade
de reclusão para o crime de associação criminosa armada.

III.1.6. MEURY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

III.1.6.1. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, I, II, III e V do CPB.

A. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

Culpabilidade exacerbada em face da premeditação e planejamento minucioso para a prática do roubo contra a sede da empresa de
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transporte de valores, o que vulnerou sobremaneira o bem jurídico protegido a justificar o maior rigor no juízo de reprovação.

Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis ao imputado, pois não registra condenação por fato anterior com
trânsito em julgado, conforme CAC juntada aos autos.

Conduta social que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada nos autos outra motivação além
do proveito econômico. Porém, este já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua avaliação nesta fase da dosimetria, pois
representaria bis in idem.

As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois o crime foi praticado durante o repouso noturno, pela madrugada, em
área residencial, com inúmeros disparos de arma de fogo, aliado ao fato de que não preocuparam em expor à perigo e dano terceiros
que se encontrassem às proximidades.

Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas desfavoráveis ao acusado, pois a subtração de
mais de R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) extrapolou em demasia o ordinário do tipo.

As vítimas não contribuíram para a realização da conduta ilícita.

Desta feita, considerando a existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis – CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME e CONSEQUÊNCIAS - fixo a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a agravante pertinente ao uso de explosivo que resultou perigo comum (CP, arts. 61, II, d), razão pela
qual agravo a pena na fração de 1/6 (um sexto), correspondente a 01 (um) ano e 15 (quinze) dias, resultando na pena provisória de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, ausente causa de diminuição de pena. Presente quatros circunstâncias que atraem a causa se aumento do § 2º, do
artigo 157, em seus incisos I, II, III e V, do CP, razão pela qual aplico a majoração na fração de 1/2 (metade), haja vista que o crime
foi perpetrado por um grupo de aproximadamente 15 (quinze) pessoas, fortemente armadas com fuzis e outras armas de grosso
calibre, diversos carros, com a restrição da liberdade de pelo menos 02 (duas) pessoas, aumentando, por conseguinte, as chances
de êxito na consumação do ilícito, bem como criando maior temor nas vítimas (situação que impõe maior vulnerabilidade). Portanto,
aumento a pena em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias.

Assim, torno a sanção definitiva em 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de pena privativa de liberdade na modalidade de
reclusão para o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo, contra empresa de transporte/guarda
de valores e mediante a restrição da liberdade das vítimas.
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B. PENA PECUNIÁRIA.

Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59), atenuantes e agravantes, causas de aumento e diminuição,
atendendo ainda ao postulado da proporcionalidade entre a pena de multa e a pena privativa de liberdade, chega-se ao valor de 350
(trezentos e cinquenta) dias-multa para o crime de roubo majorado.

À mingua de informações sobre a situação econômica do réu, fixo cada dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, cujo valor será
apurado na fase de execução penal (CP, art. 49).

C. CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 71, PAR. ÚNICO).

Nas linhas antecedentes, houve o reconhecimento do instituto do crime continuado, frente à existência de várias ações, as quais se
desdobraram na execução de atos distintos – prática de três crimes de roubos majorados.

Considerando que o aumento decorrente do crime continuado específico deve guardar relação com o número de infrações cometidas
e com a análise das circunstâncias elencadas no parágrafo único do artigo 71 do Código Penal e, tendo em vista a situação concreta,
entendo que o aumento deve ser realizado no patamar de 2/3 (dois terços), razão pela qual fica o réu fica definitivamente condenado
a pena privativa de liberdade de 18 (dezoito) anos, 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e ao pagamento de 582
(quinhentos e oitenta e dois) dias-multa, este fixado no valor correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente na data do fato
pelos três crimes de roubo majorados praticados contra as vítimas PROSEGUR, MURILO OLIVERA LIMA e SIDNEY ALEXANDRE
MARANHO.

III.1.6.2. CRIME DE INCENDIO. ART. 250, § 1º do CPB.

A. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

Culpabilidade exacerbada em face da premeditação e planejamento minucioso para a prática dos crimes de incêndio, o que vulnerou
sobremaneira o bem jurídico protegido a justificar o maior rigor no juízo de reprovação.

Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis ao imputado, pois não registra condenação por fato anterior com
trânsito em julgado, conforme CAC juntada aos autos.

Conduta social que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada nos autos outra motivação além
daquela inerente ao tipo penal.
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As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois o crime foi praticado durante o repouso noturno, pela madrugada,
nos dois sentidos da única ponte que dá acesso ao Núcleo Cidade Nova, em Marabá, sitiando a população que estava naquela
região da cidade.

Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas desfavoráveis ao acusado, pois extrapolou em
demasia o ordinário do tipo, uma vez que toda a coletividade foi atingida, notadamente com a limitação causada à livre circulação de
pessoas não só no dia dos fatos, mas, inclusive, posteriormente.

As vítimas não contribuíram para a realização da conduta ilícita.

Desta feita, considerando a existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis – CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME e CONSEQUÊNCIAS - fixo a pena base em 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, ausente causa de diminuição de pena. Presente a causa se aumento do § 1º, do artigo 250 do CP, razão pela qual
aplico a majoração na fração de 1/3 (um terço), haja vista que o crime foi cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária.
Portanto, aumento a pena em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias.

Assim, torno a sanção definitiva em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de pena privativa de liberdade na modalidade de reclusão para
o crime de incêndio.

B. PENA PECUNIÁRIA.

Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59), atenuantes e agravantes, causas de aumento e diminuição,
atendendo ainda ao postulado da proporcionalidade entre a pena de multa e a pena privativa de liberdade, chega-se ao valor de 303
(trezentos e três) dias-multa para o crime de incêndio.

À mingua de informações sobre a situação econômica do réu, fixo cada dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, cujo valor será
apurado na fase de execução penal (CP, art. 49).

C. CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 71, PAR. ÚNICO).

Nas linhas antecedentes, houve o reconhecimento do instituto do crime continuado, frente à existência de várias ações, as quais se
desdobraram na execução de atos distintos – prática de dois crimes de incêndio.

Considerando que o aumento decorrente do crime continuado específico deve guardar relação com o número de infrações cometidas
e com a análise das circunstâncias elencadas no parágrafo único do artigo 71 do Código Penal e, tendo em vista a situação concreta,
entendo que o aumento deve ser realizado no patamar de 1/3 (um terço), razão pela qual fica o réu fica definitivamente condenado a
pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 404 (quatrocentos e quatro) dias-
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multa, este fixado no valor correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente na data do fato pelos dois crimes de incêndio
praticados contra as vítimas MURILO OLIVERA LIMA e SIDNEY ALEXANDRE MARANHO.

III.1.6.3. CRIME DE TENTATIVA DE LATROCINIO. ART. 157, § 3º, PARTE FINAL C/C ART. 14, II, ambos do CPB.

A. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

Culpabilidade em grau elevado, eis que a ação foi desenvolvida com pluralidade de agentes, mediante emprego de diversas armas
de fogo de grosso calibre, tendo restado comprovado nos autos diversos disparos contra os policiais, a evidenciar que o grupo de
criminosos pretendia obter o resultado morte ou assumiu o risco de produzi-lo, sem se preocupar com a gravidade e consequências
do crime, devendo esta circunstância ser desfavorável ao réu.

Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis, pois nos autos não há registro de condenação criminal por fato
anterior transitada em julgado (CAC juntada aos autos).

Conduta social que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade deve ser considerada favorável, haja vista a insuficiência de dados.

O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada nos autos outra motivação além
daquela inerente ao tipo penal.

As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado ante a informações de que os diversos disparos foram praticados contra
os policiais por aproximadamente 20/30 minutos, sendo utilizadas armas letais como fuzis, em plena via pública, durante a
madrugada, evidenciando frieza, insensibilidade e audácia acima da média.

Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas favoráveis ao acusado, pois são aquelas implícitas
ao próprio tipo penal em testilha.

A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita.

Considerando a existência de 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis -CULPABILIDADE e CIRCUNSTÂCIAS DO CRIME - fixo a
pena base em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, não existem agravantes e atenuantes a considerar.

Na terceira fase, presente uma causa de diminuição de pena pertinente à tentativa (CP, art. 14, II), cuja redução fixo na fração
mínima de 1/3 (um terço), posto que foram praticados vários atos de execução, notadamente inúmeros disparos foram deflagrados
contra os policiais, não concluindo o ato em virtude de circunstâncias alheias à sua vontade.
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Assim, torno a sanção definitiva em 15 (quinze) anos de reclusão.

B. PENA PECUNIÁRIA.

Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59), atenuantes e agravantes, causa de diminuição atinente à
tentativa, atendendo ainda ao postulado da proporcionalidade entre a pena de multa e a pena privativa de liberdade, chega-se ao
valor de 08 (oito) dias-multa para o crime de tentativa de latrocínio.

À mingua de informações sobre a situação econômica do réu, fixo cada dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, cujo valor será
apurado na fase de execução penal (CP, art. 49).

III.1.6.4. CRIME DE PORTE ILEGAL DE EXPLOSIVO, MUNIÇÃO E ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI Nº
10.826/2003.

Culpabilidade em grau elevado, pois as provas dos autos revelaram intensidade de dolo acima da média, notadamente porque
diversos fuzis, carregadores e bananas de dinamites foram apreendidos, aliado à prova de que tantos outros estiveram sob a
posse/porte do grupo, a demonstrar o alto poder destrutivo do arsenal.

Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis ao imputado, pois não registra condenação por fato anterior com
trânsito em julgado, conforme CAC juntada aos autos.

Conduta social que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada nos autos outra motivação além
daquela inerente ao tipo penal.

As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois os fuzis e os explosivos foram efetivamente utilizados para a prática
de diversos crimes, sem contar o pânico geral que se instalou na cidade ante as rajadas deflagradas e diversas explosões realizadas
durante a madrugada.

Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas desfavoráveis ao acusado, considerando o perigo a
que a coletividade foi efetivamente exposta ante a quantidade e qualidade do material bélico usado pelo grupo de criminosos.

As vítimas não contribuíram para a realização da conduta ilícita.

Desta feita, considerando a existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis – CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS DO
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CRIME e CONSEQUÊNCIAS – fixo a pena base em 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Assim, torno a sanção definitiva em 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão de pena privativa de liberdade na
modalidade de reclusão para o crime de porte/posse ilegal de arma de fogo, munição, acessório de uso restrito/proibido.

B. PENA PECUNIÁRIA.

Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59), atenuantes e agravantes, causas de aumento e diminuição,
atendendo ainda ao postulado da proporcionalidade entre a pena de multa e a pena privativa de liberdade, chega-se ao valor de 138
(cento e trinta e oito) dias-multa para o crime de porte/posse ilegal de arma de fogo, munição, acessório de uso restrito/proibido.

À mingua de informações sobre a situação econômica do réu, fixo cada dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, cujo valor será
apurado na fase de execução penal (CP, art. 49).

III.1.6.5. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ART. 288, PAR. ÚNICO DO CPB.

Culpabilidade em grau elevado, pois as provas dos autos revelaram que o grupo destinava-se a prática de crimes contra o patrimônio
com uso de extrema violência e ameaça às pessoas, com armas de grosso calibre e explosivos, com alto poder destrutivo, na
modalidade em que deixam a cidade efetivamente sitiada e refém, a evidenciar intensidade de dolo acima da média.

Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis ao imputado, pois não registra condenação por fato anterior com
trânsito em julgado, conforme CAC juntada aos autos.

Conduta social que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada nos autos outra motivação além
daquela inerente ao tipo penal.

As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois a associação interagiu com indivíduos provenientes de outro Estado
da Federação (São Paulo) conforme confessado pelo acusado e reforçado por testemunhas, que declararam que alguns dos
comparsas tinham sotaque de paulista, a demonstrar o caráter regional/nacional do grupo.

Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas desfavoráveis ao acusado considerando o perigo a
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que foi efetivamente exposta a coletividade dada a magnitude e complexidade dos crimes conexos efetivamente praticados.

As vítimas não contribuíram para a realização da conduta ilícita.

Desta feita, considerando a existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis – CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME e CONSEQUENCIAS - fixo a pena base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento de pena pertinente ao parágrafo único do
artigo 288 do CPB, razão pela qual aplico a majoração na fração de 1/2 (metade), haja vista o arsenal bélico utilizado pelo grupo.
Portanto, aumento a pena em 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias.

Assim, torno a sanção definitiva em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de pena privativa de liberdade na modalidade
de reclusão para o crime de associação criminosa armada.

III.1.7. WALT RAFAEL SOUSA DE ARAÚJO.

III.1.7.1. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, I, II, III e V do CPB.

A. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

Culpabilidade exacerbada em face da premeditação e planejamento minucioso para a prática do roubo contra a sede da empresa de
transporte de valores, o que vulnerou sobremaneira o bem jurídico protegido a justificar o maior rigor no juízo de reprovação.

Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis ao imputado, pois não registra condenação por fato anterior com
trânsito em julgado, conforme CAC juntada aos autos.

Conduta social que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada nos autos outra motivação além
do proveito econômico. Porém, este já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua avaliação nesta fase da dosimetria, pois
representaria bis in idem.

As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois o crime foi praticado durante o repouso noturno, pela madrugada, em
área residencial, com inúmeros disparos de arma de fogo, aliado ao fato de que não preocuparam em expor à perigo e dano terceiros
que se encontrassem às proximidades.
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Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas desfavoráveis ao acusado, pois a subtração de
mais de R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) extrapolou em demasia o ordinário do tipo.

As vítimas não contribuíram para a realização da conduta ilícita.

Desta feita, considerando a existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis – CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME e CONSEQUÊNCIAS - fixo a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a agravante pertinente ao uso de explosivo que resultou perigo comum (CP, arts. 61, II, d), razão pela
qual agravo a pena na fração de 1/6 (um sexto), correspondente a 01 (um) ano e 15 (quinze) dias, resultando na pena provisória de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, ausente causa de diminuição de pena. Presente quatros circunstâncias que atraem a causa se aumento do § 2º, do
artigo 157, em seus incisos I, II, III e V, do CP, razão pela qual aplico a majoração na fração de 1/2 (metade), haja vista que o crime
foi perpetrado por um grupo de aproximadamente 15 (quinze) pessoas, fortemente armadas com fuzis e outras armas de grosso
calibre, diversos carros, com a restrição da liberdade de pelo menos 02 (duas) pessoas, aumentando, por conseguinte, as chances
de êxito na consumação do ilícito, bem como criando maior temor nas vítimas (situação que impõe maior vulnerabilidade). Portanto,
aumento a pena em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias.

Assim, torno a sanção definitiva em 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de pena privativa de liberdade na modalidade de
reclusão para o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo, contra empresa de transporte/guarda
de valores e mediante a restrição da liberdade das vítimas.

B. PENA PECUNIÁRIA.

Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59), atenuantes e agravantes, causas de aumento e diminuição,
atendendo ainda ao postulado da proporcionalidade entre a pena de multa e a pena privativa de liberdade, chega-se ao valor de 350
(trezentos e cinquenta) dias-multa para o crime de roubo majorado.

À mingua de informações sobre a situação econômica do réu, fixo cada dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, cujo valor será
apurado na fase de execução penal (CP, art. 49).

C. CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 71, PAR. ÚNICO).

Nas linhas antecedentes, houve o reconhecimento do instituto do crime continuado, frente à existência de várias ações, as quais se
desdobraram na execução de atos distintos – prática de três crimes de roubos majorados.

Considerando que o aumento decorrente do crime continuado específico deve guardar relação com o número de infrações cometidas
e com a análise das circunstâncias elencadas no parágrafo único do artigo 71 do Código Penal e, tendo em vista a situação concreta,
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entendo que o aumento deve ser realizado no patamar de 2/3 (dois terços), razão pela qual fica o réu fica definitivamente condenado
a pena privativa de liberdade de 18 (dezoito) anos, 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e ao pagamento de 582
(quinhentos e oitenta e dois) dias-multa, este fixado no valor correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente na data do fato
pelos três crimes de roubo majorados praticados contra as vítimas PROSEGUR, MURILO OLIVERA LIMA e SIDNEY ALEXANDRE
MARANHO.

III.1.7.2. CRIME DE INCENDIO. ART. 250, § 1º do CPB.

A. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

Culpabilidade exacerbada em face da premeditação e planejamento minucioso para a prática dos crimes de incêndio, o que vulnerou
sobremaneira o bem jurídico protegido a justificar o maior rigor no juízo de reprovação.

Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis ao imputado, pois não registra condenação por fato anterior com
trânsito em julgado, conforme CAC juntada aos autos.

Conduta social que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada nos autos outra motivação além
daquela inerente ao tipo penal.

As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois o crime foi praticado durante o repouso noturno, pela madrugada,
nos dois sentidos da única ponte que dá acesso ao Núcleo Cidade Nova, em Marabá, sitiando a população que estava naquela
região da cidade.

Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas desfavoráveis ao acusado, pois extrapolou em
demasia o ordinário do tipo, uma vez que toda a coletividade foi atingida, notadamente com a limitação causada à livre circulação de
pessoas não só no dia dos fatos, mas, inclusive, posteriormente.

As vítimas não contribuíram para a realização da conduta ilícita.

Desta feita, considerando a existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis – CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME e CONSEQUÊNCIAS - fixo a pena base em 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, ausente causa de diminuição de pena. Presente a causa se aumento do § 1º, do artigo 250 do CP, razão pela qual
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aplico a majoração na fração de 1/3 (um terço), haja vista que o crime foi cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária.
Portanto, aumento a pena em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias.

Assim, torno a sanção definitiva em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de pena privativa de liberdade na modalidade de reclusão para
o crime de incêndio.

B. PENA PECUNIÁRIA.

Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59), atenuantes e agravantes, causas de aumento e diminuição,
atendendo ainda ao postulado da proporcionalidade entre a pena de multa e a pena privativa de liberdade, chega-se ao valor de 303
(trezentos e três) dias-multa para o crime de incêndio.

À mingua de informações sobre a situação econômica do réu, fixo cada dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, cujo valor será
apurado na fase de execução penal (CP, art. 49).

C. CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 71, PAR. ÚNICO).

Nas linhas antecedentes, houve o reconhecimento do instituto do crime continuado, frente à existência de várias ações, as quais se
desdobraram na execução de atos distintos – prática de dois crimes de incêndio.

Considerando que o aumento decorrente do crime continuado específico deve guardar relação com o número de infrações cometidas
e com a análise das circunstâncias elencadas no parágrafo único do artigo 71 do Código Penal e, tendo em vista a situação concreta,
entendo que o aumento deve ser realizado no patamar de 1/3 (um terço), razão pela qual fica o réu fica definitivamente condenado a
pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 404 (quatrocentos e quatro) dias-
multa, este fixado no valor correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente na data do fato pelos dois crimes de incêndio
praticados contra as vítimas MURILO OLIVERA LIMA e SIDNEY ALEXANDRE MARANHO.

III.1.7.3. CRIME DE TENTATIVA DE LATROCINIO. ART. 157, § 3º, PARTE FINAL C/C ART. 14, II, ambos do CPB.

A. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

Culpabilidade em grau elevado, eis que a ação foi desenvolvida com pluralidade de agentes, mediante emprego de diversas armas
de fogo de grosso calibre, tendo restado comprovado nos autos diversos disparos contra os policiais, a evidenciar que o grupo de
criminosos pretendia obter o resultado morte ou assumiu o risco de produzi-lo, sem se preocupar com a gravidade e consequências
do crime, devendo esta circunstância ser desfavorável ao réu.

Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis, pois nos autos não há registro de condenação criminal por fato
anterior transitada em julgado (CAC juntada aos autos).

92



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONSULTA DE PROCESSOS DO 1º GRAU

Conduta social que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade deve ser considerada favorável, haja vista a insuficiência de dados.

O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada nos autos outra motivação além
daquela inerente ao tipo penal.

As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado ante a informações de que os diversos disparos foram praticados contra
os policiais por aproximadamente 20/30 minutos, sendo utilizadas armas letais como fuzis, em plena via pública, durante a
madrugada, evidenciando frieza, insensibilidade e audácia acima da média.

Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas favoráveis ao acusado, pois são aquelas implícitas
ao próprio tipo penal em testilha.

A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita.

Considerando a existência de 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis -CULPABILIDADE e CIRCUNSTÂCIAS DO CRIME - fixo a
pena base em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, não existem agravantes e atenuantes a considerar.

Na terceira fase, presente uma causa de diminuição de pena pertinente à tentativa (CP, art. 14, II), cuja redução fixo na fração
mínima de 1/3 (um terço), posto que foram praticados vários atos de execução, notadamente inúmeros disparos foram deflagrados
contra os policiais, não concluindo o ato em virtude de circunstâncias alheias à sua vontade.

Assim, torno a sanção definitiva em 15 (quinze) anos de reclusão.

B. PENA PECUNIÁRIA.

Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59), atenuantes e agravantes, causa de diminuição atinente à
tentativa, atendendo ainda ao postulado da proporcionalidade entre a pena de multa e a pena privativa de liberdade, chega-se ao
valor de 08 (oito) dias-multa para o crime de tentativa de latrocínio.

À mingua de informações sobre a situação econômica do réu, fixo cada dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, cujo valor será
apurado na fase de execução penal (CP, art. 49).

III.1.7.4. CRIME DE PORTE ILEGAL DE EXPLOSIVO, MUNIÇÃO E ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI Nº
10.826/2003.
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Culpabilidade em grau elevado, pois as provas dos autos revelaram intensidade de dolo acima da média, notadamente porque
diversos fuzis, carregadores e bananas de dinamites foram apreendidos, aliado à prova de que tantos outros estiveram sob a
posse/porte do grupo, a demonstrar o alto poder destrutivo do arsenal.

Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis ao imputado, pois não registra condenação por fato anterior com
trânsito em julgado, conforme CAC juntada aos autos.

Conduta social que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada nos autos outra motivação além
daquela inerente ao tipo penal.

As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois os fuzis e os explosivos foram efetivamente utilizados para a prática
de diversos crimes, sem contar o pânico geral que se instalou na cidade ante as rajadas deflagradas e diversas explosões realizadas
durante a madrugada.

Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas desfavoráveis ao acusado, considerando o perigo a
que a coletividade foi efetivamente exposta ante a quantidade e qualidade do material bélico usado pelo grupo de criminosos.

As vítimas não contribuíram para a realização da conduta ilícita.

Desta feita, considerando a existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis – CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME e CONSEQUÊNCIAS – fixo a pena base em 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Assim, torno a sanção definitiva em 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão de pena privativa de liberdade na
modalidade de reclusão para o crime de porte/posse ilegal de arma de fogo, munição, acessório de uso restrito/proibido.

B. PENA PECUNIÁRIA.

Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59), atenuantes e agravantes, causas de aumento e diminuição,
atendendo ainda ao postulado da proporcionalidade entre a pena de multa e a pena privativa de liberdade, chega-se ao valor de 138
(cento e trinta e oito) dias-multa para o crime de porte/posse ilegal de arma de fogo, munição, acessório de uso restrito/proibido.

À mingua de informações sobre a situação econômica do réu, fixo cada dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, cujo valor será
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apurado na fase de execução penal (CP, art. 49).

III.1.7.5. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ART. 288, PAR. ÚNICO DO CPB.

Culpabilidade em grau elevado, pois as provas dos autos revelaram que o grupo destinava-se a prática de crimes contra o patrimônio
com uso de extrema violência e ameaça às pessoas, com armas de grosso calibre e explosivos, com alto poder destrutivo, na
modalidade em que deixam a cidade efetivamente sitiada e refém, a evidenciar intensidade de dolo acima da média.

Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis ao imputado, pois não registra condenação por fato anterior com
trânsito em julgado, conforme CAC juntada aos autos.

Conduta social que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada nos autos outra motivação além
daquela inerente ao tipo penal.

As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois a associação interagiu com indivíduos provenientes de outro Estado
da Federação (São Paulo) conforme confessado pelo acusado e reforçado por testemunhas, que declararam que alguns dos
comparsas tinham sotaque de paulista, a demonstrar o caráter regional/nacional do grupo.

Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas desfavoráveis ao acusado considerando o perigo a
que foi efetivamente exposta a coletividade dada a magnitude e complexidade dos crimes conexos efetivamente praticados.

As vítimas não contribuíram para a realização da conduta ilícita.

Desta feita, considerando a existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis – CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME e CONSEQUENCIAS - fixo a pena base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento de pena pertinente ao parágrafo único do
artigo 288 do CPB, razão pela qual aplico a majoração na fração de 1/2 (metade), haja vista o arsenal bélico utilizado pelo grupo.
Portanto, aumento a pena em 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias.

Assim, torno a sanção definitiva em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de pena privativa de liberdade na modalidade
de reclusão para o crime de associação criminosa armada.
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III.2. CONCURSO DE CRIMES, REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA, DETRAÇÃO, ARTS. 44 E 77 DO CP, CUSTAS
PROCESSUAIS E LIBERDADE.

Os crimes descritos nas linhas anteriores caracterizam a situação do art. 69, caput do CP, isto é concurso material, cujas penas
devem ser somadas.

Dito isso, tem-se que os acusados ficam definitivamente condenados:

1) ANTONIO RANGEL DUARTE LIMA: 42 (quarenta e dois) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de pena privativa de
liberdade na modalidade reclusão, bem como ao pagamento de 1016 (um mil e dezesseis) dias multa, fixado cada dia multa em 1/30
(um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato, decorrentes da somatória das penas aplicadas aos crimes previstos nos art.
157, §2º, I, II, III e V c/c art. 157, §2º, I, II, e V (2x) c/c art. 71, par. único; c/c art. 250, § 1º (2x) c/c art. 71, par. único; c/c art. 157, §3º,
parte final, c/c, art. 14, II, c/c, art. 288, parágrafo único, todos do CPB, c/c, art. 16, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do CPB.

2) NILVAN PEREIRA DA SILVA: 47 (quarenta e sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de pena privativa de liberdade
na modalidade reclusão, bem como ao pagamento de 1132 (um mil cento e trinta e dois) dias multa, fixado cada dia multa em 1/30
(um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato, decorrentes da somatória das penas aplicadas aos crimes previstos nos art.
157, §2º, I, II, III e V c/c art. 157, §2º, I, II, e V (2x) c/c art. 71, par. único; c/c art. 250, § 1º (2x) c/c art. 71, par. único; c/c art. 157, §3º,
parte final, c/c, art. 14, II, c/c, art. 288, parágrafo único, todos do CPB, c/c, art. 16, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do CPB.

3) EDVALDO PEREIRA DA CUNHA: 47 (quarenta e sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de pena privativa de
liberdade na modalidade reclusão, bem como ao pagamento de 1132 (um mil cento e trinta e dois) dias multa, fixado cada dia multa
em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato, decorrentes da somatória das penas aplicadas aos crimes
previstos nos art. 157, §2º, I, II, III e V c/c art. 157, §2º, I, II, e V (2x) c/c art. 71, par. único; c/c art. 250, § 1º (2x) c/c art. 71, par. único;
c/c art. 157, §3º, parte final, c/c, art. 14, II, c/c, art. 288, parágrafo único, todos do CPB, c/c, art. 16, da Lei nº 10.826/03, na forma do
art. 69 do CPB.

4) LEONARDO FREIRE DE SOUZA: 47 (quarenta e sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de pena privativa de
liberdade na modalidade reclusão, bem como ao pagamento de 1132 (um mil cento e trinta e dois) dias multa, fixado cada dia multa
em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato, decorrentes da somatória das penas aplicadas aos crimes
previstos nos art. 157, §2º, I, II, III e V c/c art. 157, §2º, I, II, e V (2x) c/c art. 71, par. único; c/c art. 250, § 1º (2x) c/c art. 71, par. único;
c/c art. 157, §3º, parte final, c/c, art. 14, II, c/c, art. 288, parágrafo único, todos do CPB, c/c, art. 16, da Lei nº 10.826/03, na forma do
art. 69 do CPB.

5) LEILANE BARBOSA SALES: 47 (quarenta e sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de pena privativa de liberdade
na modalidade reclusão, bem como ao pagamento de 1132 (um mil cento e trinta e dois) dias multa, fixado cada dia multa em 1/30
(um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato, decorrentes da somatória das penas aplicadas aos crimes previstos nos art.
157, §2º, I, II, III e V c/c art. 157, §2º, I, II, e V (2x) c/c art. 71, par. único; c/c art. 250, § 1º (2x) c/c art. 71, par. único; c/c art. 157, §3º,
parte final, c/c, art. 14, II, c/c, art. 288, parágrafo único, todos do CPB, c/c, art. 16, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do CPB.
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6) MEURY CRISTINA PEREIRA DA SILVA: 47 (quarenta e sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de pena privativa
de liberdade na modalidade reclusão, bem como ao pagamento de 1132 (um mil cento e trinta e dois) dias multa, fixado cada dia
multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato, decorrentes da somatória das penas aplicadas aos crimes
previstos nos art. 157, §2º, I, II, III e V c/c art. 157, §2º, I, II, e V (2x) c/c art. 71, par. único; c/c art. 250, § 1º (2x) c/c art. 71, par. único;
c/c art. 157, §3º, parte final, c/c, art. 14, II, c/c, art. 288, parágrafo único, todos do CPB, c/c, art. 16, da Lei nº 10.826/03, na forma do
art. 69 do CPB.

7) WALT RAFAEL SOUSA DE ARAÚJO: 47 (quarenta e sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de pena privativa de
liberdade na modalidade reclusão, bem como ao pagamento de 1132 (um mil cento e trinta e dois) dias multa, fixado cada dia multa
em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato, decorrentes da somatória das penas aplicadas aos crimes
previstos nos art. 157, §2º, I, II, III e V c/c art. 157, §2º, I, II, e V (2x) c/c art. 71, par. único; c/c art. 250, § 1º (2x) c/c art. 71, par. único;
c/c art. 157, §3º, parte final, c/c, art. 14, II, c/c, art. 288, parágrafo único, todos do CPB, c/c, art. 16, da Lei nº 10.826/03, na forma do
art. 69 do CPB.

Levando em consideração o quantitativo de pena aplicado para todos os acusados, com base nos arts. 33, §2º, a do CP, determino
que a sanção seja cumprida inicialmente em regime fechado, devendo os réus serem recolhidos ao estabelecimento penal adequado.

Na hipótese, ressalto que a detração é irrelevante para alterar o regime inicial de cumprimento da pena dos acusados.

Incabível a substituição da pena, pois a quantidade de sanção estipulada supera o limite do art. 44, I do CP e o crime foi perpetrado
com grave ameaça às vítimas.

Não incide a suspensão condicional da pena (CP, art. 77), pois a sanção imposta supera o limite de 02 (dois) anos (caput) e não
houve possibilidade legal de aplicação do art. 44 do CP (inciso I).

Com esteio no art. 804 do CPP e na Lei Estadual n° 8.328/2015, isento os acusados do pagamento das custas processuais.

III.3. PERMANÊNCIA DA SEGREGAÇÃO (CPP, ART. 387, § 1º).

Nego o benefício do apelo em liberdade aos réus, pois presente razão para incidência de prisão preventiva, consubstanciada na
necessidade de restaurar a ordem pública, tendo em vista as seguintes circunstâncias (CPP, art. 312):

a. a medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção
social gerada por esta espécie de ilícito. A comoção está materializada nos seguintes aspectos:

a.1. perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são
capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de
persecução criminal e sentimentos de insegurança e impunidade);
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a.2. gravidade concreta dos delitos praticados, o que evidencia a periculosidade atribuída aos acusados;

a.3. repercussão engendrada na comunidade, através da ampla divulgação, inclusive com repercussão nacional, tendo gerado
sentimento de revolta e repulsa notadamente na população local;

b. a medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas
previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de
cometimento de infrações penais.

Ademais, condições favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, por si sós, não têm o condão de
garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua
custódia cautelar.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta,
seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura dos acusados e, conforme demonstrado na
fundamentação supra, estes não possuem condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à
ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Deixo de conceder fiança, pois, consoante transcrito na fundamentação declinada nas linhas anteriores, há razão para a ocorrência
de prisão preventiva (CPP, art. 324, IV).

Assim, conforme leciona a doutrina, se tais delitos atentarem [...] contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a
prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.

Portanto, neste instante procedimental, deve prevalecer o direito à segurança pública em detrimento ao direito à liberdade individual,
sendo esta ponderação resultante da aplicação do princípio da proporcionalidade em sentido estrito (ponderabilidade dos bens
envolvidos.

Conquanto esta magistrada entenda presentes todos os pressupostos para a manutenção/decretação da prisão preventiva dos
envolvidos, deixo de determinar a medida cautelar em desfavor do acusado NILVAN PEREIRA DA SILVA em razão do habeas
corpus concedido para o citado réu.

III.4. REPARAÇÃO CIVIL (ART. 387, IV DO CPP).

Atenta à norma prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, considerando a prova juntada aos autos, fixo o valor de R$
17.000.000,00 (dezessete milhões de reais), a título de reparação mínima dos prejuízos causados às vítimas.
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III.5. BENS APREENDIDOS.

Um dos critérios para restituição de bem apreendido em procedimento penal é o princípio da demonstração do nexo etiológico ou
princípio da instrumentalidade dos bens apreendidos.

O conteúdo daquele princípio revela que a apreensão só deve ocorrer ou permanecer se o bem tiver relação com o ilícito penal
apurado.

O art. 91, em seu inciso II, do Código Penal estabelece, como efeito da condenação, a perda em favor da União ""dos instrumentos
do crime, desde que consistam em coisa cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito"" (alínea a) ou ""do
produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso"" (alínea
b). Logo, o perdimento do instrumento do crime não é cabível em toda e qualquer hipótese, sendo que a natureza do bem deve ser
observada para tal fim.

Em relação às coisas listadas no auto de apresentação e apreensão de fl. 52 e ss. do IPL, determino:

1 - O encaminhamento para o Exército Brasileiro para os fins previstos na Lei nº 10.826/2003 das seguintes armas, munições e
acessórios: 10 estojos de fuzil deflagrados, 01 estojo de calibre .38 deflagrado, 01 projétil de fuzil calibre .556 intacto, 02 espoletas de
dinamite, 10 bananas de dinamite, 01 embolado de cordel detonador de dinamite, 01 fuzil marca Colt confeccionado em material
metálico na cor preta de calibre aparente .556, 01 carregador confeccionado em material plástico na cor preta contendo 05 munições
intactas, 01 carregador confeccionado em material plástico e transparente contendo 31 munições intactas, 01 fuzil modelo Colt M4
calibre .556 na cor preta danificado, restos de material explosivo.

2 – A destruição, ante a sua inutilidade, dos seguintes bens: 01 instrumento para furar pneu, 01 touca na cor preta, 35 artefatos para
furar pneus de veículos; 01 pedaço de papel que apresenta a transcrição de um mapa; uma etiqueta com as inscrições MAXAN
BRASIL ESPOLETADO; 01 pedaço de papel com indicação 10 rolos de silvertape; 01 adesivo com a indicação ‘executive’; parte de
um adesivo em material resinado; 01 saco plástico com etiqueta colada na parte externa com os seguintes dados YGOC244U300 e
ss.

3 – A devolução para a PROSEGUR da nota de R$ 100,00 (cem reais).

4 – Quanto aos bens 01 motor náutico da marca Maranello, com indicação de 40 HP, visivelmente danificado; 01 makita com disco
modelo DPC 6431, número de série 2010341268; 01 aparelho celular da cor preta, marca Lenoxx, 2 chips, IMEIs 357373065094294
e 357373065094302 contendo um chip da operadora VIVO; 01 documento CRLV com dados do automóvel GM/Captiva Sport AWD
2009/2009 na cor prata Renavan 155085662 placa KGO3515; 01 01 rádio HT da marca Yaesu na cor preta; 01 documento CRLVcom
dados do automóvel TOYOTA Hilux CD 4x4 2015/2015 na cor branca Renavan 1061333202 placa PNW777; 01 veículo TOYOTA
Hilux; 01 veículo CHEVROLET Blazer; 01 veículo CHEVROLET Captiva; 02 lanchas estilo voadeira fabricadas em material metálico
na cor lateral verde e cor interna prata, sem motor; a despeito de terem sido apreendidos com alguns acusados ou no contexto das
investigações, nenhum dos denunciados comprovou até o momento a propriedade ou posse legítima dos objetos. É verdade que o
Código Civil, no art. 1.210 protege o possuidor. No entanto, as peculiaridades do caso não induzem à existência de posse de boa-fé
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e, menos ainda, de propriedade (CC, art. 1.228). Aplica-se ao caso o art. 335 do CPC, cuja interpretação por analogia é permitida
pelo art. 3º do CPP, o qual recomenda, na falta de normas jurídicas particulares, a aplicação das regras da experiência comum.

Finalmente, não será demais lembrar que, até mesmo diante de sentença absolutória, os objetos apreendidos poderão ser vendidos
em leilão se não pertencerem ao réu (CPP, art. 123).

Assim, as partes ficam desde já intimadas para se manifestarem quanto ao destino a ser dado aos bens descritos no item 4, no prazo
de 90 (noventa) dias, sob pena de destinação diversa.

Registra-se que o numerário apreendido com ANTÔNIO RANGEL foi devolvido à vítima PROSEGUR, conforme certidão de fl. 105 e
Auto de Entrega de fl. 723.

IV – DISPOSIÇÕES FINAIS

Em decorrência, cumpram-se as seguintes determinações:

1. Publique-se, registre-se e intimem-se;

2. Dar ciência ao Ministério Público;

3. Dar ciência à Defensoria Pública e às Defesas Constituídas;

4. Cientificar pessoalmente os réus;

5. Dar ciência às vítimas (CPP, art. 201, § 2º);

6. Intimar o diretor do estabelecimento penal onde os acusados encontram-se recolhidos, enviando uma cópia desta sentença
(Provimento nº002/2008-CJCI-TJPA, art. 1º e CNJ, Resolução nº 113);

7.Havendo interposição de recurso, certificar a respeito da tempestividade, expedir guias de execução provisória, encaminhá-las à
Vara de Execução Penal da Comarca de Marabá/PA e retornar conclusos (Lei nº7.210/1984, arts.105 e seguintes; STF, Súmulas 716
e 717; CNJ, Resolução nº 113/2010 e TJPA, Resolução nº 016/2007-GP, arts. 2º e 4º, parágrafo único);

8. Ocorrendo trânsito em julgado da sentença, adotar as seguintes providências:

8.1. Comunicar, por meio do INFODIP, ao Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do art. 15, inciso III, da Constituição da República,
e ao Instituto de Identificação de Belém/PA;

8.2. Expedir guias de execução definitiva, encaminhando-as à Vara de Execução Penal da Comarca de Marabá/PA (Lei
nº7.210/1984, arts. 105 e seguintes, CNJ, Resolução nº 113 e TJPA, Resolução nº 016/2007-GP, arts. 2º e 4º, parágrafo único);
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8.3. Proceder da forma determinada nesta sentença quanto aos bens apreendidos;

8.4. Arquivar, fisicamente e via LIBRA.

Retiro o sigilo do processo, pois não vislumbro que assim o exija o interesse público, notadamente porque a instrução penal finalizou,
prolatando-se sentença de mérito.

Marabá/PA, 08 de novembro de 2018.

RENATA GUERREIRO MILHOMEM DE SOUZA.
Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA

101


