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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0000293-34.2011.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que são apelantes/apelados 
ELIZEU CEZÁRIO, JOSÉ EDUARDO DE SOUZA, MARCOS FARIA ALVES, PAULO 
JOSÉ MARQUES e SILVIO DE OLIVEIRA DIAS, é apelado/apelante MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar; deram parcial provimento 
aos apelos defensivos para reconhecer a aplicação do art. 288, parágrafo único, do Código 
Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.850/2013, posterior e mais benéfica, e afastar a 
pena de multa fixada em relação ao delito de formação de quadrilha; e acolheram 
parcialmente a irresignação Ministerial para condenar José Eduardo de Souza e Eliseu 
Cezário, pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e José Eduardo de 
Souza pelo crime insculpido no art. 35, caput, da mesma Lei, condenar Paulo José 
Marques, por incursão no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, aplicar a redação 
dada a tal causa de aumento pela Lei nº 12.850/2013, bem como restringir a incidência da 
delação premiada somente em relação às penas dos delitos de roubo e formação de 
quadrilha cometidos pelo réu Eliseu Cezário. Mantendo-se, no mais, a r. sentença, também 
por seus fundamentos, e preservado o regime inicial fechado, as penas dos réus passam a 
corresponder a: José Eduardo de Souza: 44 (quarenta e quatro) anos de reclusão e 2.158 
(dois mil cento e cinquenta e oito) dias-multa, no valor unitário de 1/10 (um décimo) do 
salário mínimo vigente à época dos crimes, por incursão no art. 157, § 2º, incisos I, II e IV 
c.c., por quatro vezes, na forma do art. 70, e art. 157, § 2º, incisos I, II e IV c.c. art. 288, 
parágrafo único, todos do Código Penal, c.c., artigos 33 e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, 
na forma do art. 69 do supracitado Codex. Eliseu Cezário: 20 (vinte) anos e 04 (quatro) 
meses de reclusão e 1.587 (mil quinhentos e oitenta e sete) dias-multa, no valor unitário de 
1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos crimes, por incursão no art. 157, 
§ 2º, incisos I, II e IV c.c., por quatro vezes, na forma do art. 70, e art. 157, § 2º, incisos I, 
II e IV c.c. art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, c.c., artigos 33 e 35, caput, da 
Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69 do supracitado Codex. Paulo José Marques: 18 
(dezoito) anos e 01 (um) mês de reclusão, e 33 (trinta e três) dias-multa, no valor unitário 
de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos crimes, por incursão no art. 
157, § 2º, incisos I, II e IV c.c., por quatro vezes, na forma dos artigos 70 e 29, e art. 157, § 
2º, incisos I, II e IV, na forma dos artigos 69 e 29, todos do Código Penal, c.c. art. 288, 
parágrafo único, também na forma do art. 69 do aludido Codex. Marcos Faria Alves: 19 
(dezenove) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 52 (cinquenta e dois) 
dias-multa, no valor unitário de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos 
crimes, por incursão no art. 157, § 2º, incisos I, II e IV, c.c., por quatro vezes, art. 157, § 
2º, incisos I, II e IV, na forma dos artigos 70 e 29, c.c. art. 288, parágrafo único, c.c. art. 
317, § 1º, na forma do art. 69, todos do Código Penal, além de ter declarada a perda do 
cargo de Policial Militar do Estado de São Paulo. Silvio de Oliveira Dias: 21 (vinte e um) 
anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, no 
valor unitário de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos crimes, por 
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incursão art. 157, § 2º, incisos I, II e IV, c.c., por quatro vezes, art. 157, § 2º, incisos I, II e 
IV, na forma do art. 70, c.c. art. 288, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do Código 
Penal, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES 
MALOSSI JUNIOR (Presidente sem voto), LOURI BARBIERO E GRASSI NETO.

São Paulo, 25 de fevereiro de 2016

ELY AMIOKA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº        00.505
Apelação     nº 0000293-34.2011.8.26.0438 
Comarca:    Penápolis -  1ª Vara Judicial 
Apelantes/Apelados: 1) Eliseu Cezário
                                    2) José Eduardo de Souza
                                    3) Marcos Faria Alves 
                                    4) Paulo José Marques
                                    5) Silvio de Oliveira Dias
                                    6) Ministério Público de São Paulo

Roubos majorados por emprego de arma, concurso de agentes e 
restrição da liberdade das vítimas. Tráfico e Associação para o 
tráfico. Corrupção passiva majorada. Formação de quadrilha  
Crime anterior à Lei nº 12.850/2013. Preliminar de incompetência 
absoluta da Justiça Comum para processar e julgar os fatos 
imputados a réu policial militar  Afastamento de rigor. Apelos 
defensivos buscando, em suma, a absolvição, penas-base no 
mínimo, aplicação da causa de diminuição prevista no art. 14 da 
Lei nº 9.807/99 em seu grau máximo, incidência da confissão 
espontânea, da participação de menor importância, da detração 
prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, e do 
parágrafo único do art. 288 com a redação dada pela Lei n º 
12.850/13, bem como a diminuição da pena de multa e a 
substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de 
direitos. Recurso Ministerial pleiteando a condenação de José 
Eduardo pelos crimes insculpidos nos artigos 33 e 35, ambos da 
Lei de Drogas, e de Eliseu pelo art. 33, do mesmo diploma legal; a 
manifestação acerca da acusação de corrupção ativa que pesa 
contra José Eduardo; a condenação de Paulo José por formação de 
quadrilha; o afastamento da causa de diminuição da delação 
premiada, tal como prevista na Lei nº 9.807/96, em relação a 
Eliseu; e a aplicação da causa de aumento prevista no art. 288, 
parágrafo único, do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 
12.850/13, eis que mais benéfica. Materialidade e autoria 
comprovadas. Relatórios das interceptações telefônicas e 
depoimento de Delegado de Polícia por elas responsável que 
individualizam as condutas de cada um dos réus, demonstrando o 
vínculo associativo, bem como a organização, estabilidade e 
permanência do grupo visando à prática de delitos. Relatos das 
vítimas, sendo que uma confirmou o conhecimento de Silvio do 
interior e funcionamento do banco, bem como a circunstância de 
ter tirado fotos dos funcionários e outra confirmou em Juízo o 
reconhecimento de Eliseu, réu confesso quanto aos roubos e à 
formação de quadrilha, sem sombra de dúvidas. Testemunha que 
viu o momento em que os ladravazes abandonaram o veículo 
Tracker e passaram sacolas e armas para o veículo Saveiro. 
Condenações de José Eduardo e Eliseu por tráfico e de José 
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Eduardo por associação para o tráfico que são de rigor  
Transcrições das interceptações que evidenciam a aquisição, o 
transporte e a entrega de drogas, além da estabilidade e 
permanência da associação. Condenação de Paulo José por 
formação de quadrilha que também é imperiosa  Réu que além de 
ter cedido sua casa para estadia dos ladravazes e como depósito de 
armas e carros, atuou como “batedor” para verificar se havia 
fiscalização pelo caminho, quando do retorno dos corréus a São 
Paulo. Recorrente que também inquiriu funcionário dos Correios 
sobre o funcionamento interno do Banco Postal, para 
posteriormente repassar informações aos comparsas. Penas-base 
acertadamente exasperadas em razão das circunstâncias e 
consequências dos crimes. Afastamento das penas de multa 
relativas ao delito de formação de quadrilha que se impõe, eis que 
o tipo penal em apreço não as comina. Manutenção da 
participação de menor importância nos crimes de roubo para os 
réus Marcos e Paulo José somente em virtude da inércia 
Ministerial neste aspecto. Impossibilidade de se falar em 
participação de menor importância para José Eduardo, eis que há 
provas nos autos (interceptações telefônicas) de que foi um dos 
mentores dos crimes em Avanhandava. Aplicação do parágrafo 
único do art. 288, com a redação dada por lei posterior aos fatos  
Ocorrência de novatio legis in mellius. Manutenção da causa de 
diminuição da delação premiada  Réu que, embora tenha se 
manifestado em estágio avançado das investigações, possibilitou a 
identificação de um envolvido nos roubos à base da Polícia Militar 
e à agência bancária em Avanhandava. Redução, contudo, que 
além de ser mantida no mínimo, deve se restringir aos crimes em 
relação aos quais houve efetiva colaboração, quais sejam, roubos e 
formação de quadrilha. Regime inicial fechado para todos os réus 
mantido, devido à quantidade de pena aplicada e circunstâncias 
judiciais desfavoráveis. Impossibilidade de aplicação do art. 387, 
§ 2º, do Código de Processo Penal.  Pena de multa e valor unitário 
elevados em razão do próprio tipo penal nos casos de tráfico e 
associação para o tráfico, haja vista a alta lucratividade de tais 
crimes, bem como em relação aos demais delitos em decorrência 
dos elementos presentes nos autos que indicam a condição 
socioeconômica dos réus, alavancada por seu percurso na senda 
delitiva, de sorte que foram fundamentados e suficientemente 
impostos para a adequada repreensão das condutas  Inteligência 
do art. 60 do Código Penal. Inviabilidade da substituição das 
penas privativas de liberdade por restritivas de direitos ou da 
concessão de sursis  Réus reincidentes e, quanto aos demais, que 
não preenchem os requisitos do art. 44, incisos I e III, do Código 
Penal. Preliminar rejeitada e apelos defensivos e recurso 
Ministerial parcialmente providos, nos termos acima descritos, 
com redimensionamento das reprimendas dos réus.
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Ao relatório da r. sentença de fls. 3581/3605, 

prolatada pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Marcelo Yukio Misaka, acrescento 

que José Eduardo de Souza e Silvio de Oliveira Dias foram condenados às 

penas de trinta anos e oito meses de reclusão e noventa e dois dias-multa e 

vinte e um anos e onze meses de reclusão e setenta e cinco dias-multa, 

respectivamente, como incursos no art. 157, § 2º, incisos I, II e IV c.c., por 

quatro vezes, art. 157, § 2º, incisos I, II e IV, na forma do art. 70, c.c. art. 

288, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do Código Penal. Eliseu 

Cezário foi condenado à pena de doze anos e oito meses de reclusão e 

seiscentos e trinta e quatro dias-multa, por infração ao art. 157, § 2º, incisos I, 

II e IV, c.c., por quatro vezes, art. 157, § 2º, incisos I, II e IV, na forma do art. 

70, c.c., art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, bem como ao art. 

35 da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do retromencionado Codex. 

Paulo José Marques foi condenado à pena de quatorze anos e sete meses de 

reclusão e trinta e três dias-multa, por violação ao art. 157, § 2º, incisos I, II e 

IV, c.c., por quatro vezes, art. 157, § 2º, incisos I, II e IV, na forma do art. 70, 

e ao final, na forma do art. 69, todos do Código Penal. Marcos Faria Alves 

foi condenado à pena de vinte anos, seis meses e quinze dias de reclusão e 

oitenta e dois dias-multa, por incursão no art. 157, § 2º, incisos I, II e IV, c.c., 

por quatro vezes, art. 157, § 2º, incisos I, II e IV, na forma do art. 70, c.c. art. 

288, parágrafo único, c.c. art. 317, § 1º, na forma do art. 69, todos do Código 

Penal, além de ter declarada a perda do cargo de Policial Militar do Estado de 

São Paulo. Para todos os réus foi fixado o regime inicial fechado e o valor 

unitário do dia-multa foi estabelecido em 1/10 do salário-mínimo vigente à 

época do crime. Eliseu Cezário, Paulo José Marques e José Eduardo de 

Souza foram, ainda, absolvidos das imputações de infração aos artigos 33, da 

Lei nº 11.343/06, art. 288, do Código Penal, e arts. 33 e 35, da Lei nº 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0000293-34.2011.8.26.0438 - Penápolis - VOTO Nº 00.505  6/82

11.343/06, respectivamente, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal.

Para os demais corréus, o processo foi 

desmembrado (fls. 3033). 

Inconformadas, apelaram as partes.

O douto Parquet busca a condenação de José 

Eduardo pelos crimes insculpidos nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas e de 

Eliseu pelo art. 33 do mesmo diploma; a manifestação acerca da acusação de 

corrupção ativa que pesa contra José Eduardo; a condenação de Paulo José 

por formação de quadrilha; o afastamento da causa de diminuição da delação 

premiada, tal como prevista na Lei nº 9.807/96, em relação a Eliseu; e a 

aplicação da causa de aumento prevista no art. 288, parágrafo único, do 

Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.850/13, eis que mais 

benéfica (fls. 3627/3687).

Eliseu pleiteia a aplicação da causa de diminuição 

prevista no art. 14 da Lei nº 9.807/99 em seu grau máximo, isto é, 2/3; a 

incidência da atenuante da confissão espontânea e do art. 387, § 2º, do 

Código de Processo Penal; a fixação da pena-base no mínimo legal em 

relação ao crime de roubo; e a absolvição dos delitos de tráfico e associação 

para o tráfico por insuficiência probatória (fls. 3730/3741). 

Paulo José pugna por sua absolvição quanto ao 
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delito de formação de quadrilha ante a ausência de demonstração na exordial 

de sua conduta de modo individualizado. Requer sua absolvição, por 

insuficiência probatória, com relação aos delitos de roubo ou, ainda, o 

reconhecimento da participação de menor importância. Bate-se pela 

desconsideração das interceptações realizadas em sua linha telefônica por não 

se tratar de sua voz nas gravações e por violação a seu direito de sigilo 

telefônico. Sustenta que houve cerceamento de defesa, eis que estava preso e 

não foi apresentado na audiência de instrução, debates e julgamento, sob 

protesto da defesa técnica (fls. 3747/3753).

Marcos argui, em preliminar, a incompetência 

absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar os fatos a ele imputados, 

uma vez que se tratam de acusações de crimes militares. No mérito, busca a 

absolvição por insuficiência probatória e, especificamente quanto ao delito de 

formação de quadrilha, o fato não constituir infração penal, eis que o tipo 

exige a associação para a prática de mais de um crime. Subsidiariamente, 

pleiteia a fixação da pena-base no mínimo, a aplicação da pena 

correspondente somente ao delito de roubo na forma do art. 29 do Código 

Penal, a diminuição da pena de multa, e, sendo acolhida a preliminar, seja o 

réu solto por já ter cumprido a reprimenda correspondente à formação de 

quadrilha ou, subsistindo a condenação por corrupção passiva, sejam-lhe 

aplicadas penas restritivas de direitos ou regime mais brando (fls. 

3787/3802).

Silvio bate-se pela absolvição nos termos do art. 

386, inciso VI, do Código de Processo Penal, além de aduzir que está sendo 
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investigado por apenas um delito, sendo que o crime de formação de 

quadrilha exige a associação estável para a prática de mais de um crime. 

Acrescenta, outrossim, que os relatórios das interceptações não merece 

credibilidade, eis que não consistem em transcrições, mas sim “resumos com 

a opinião da Autoridade Policial”. Subsidiariamente, pugna pela fixação de 

pena mínima e a prevalência da Lei nº 12.850/2013, posterior e mais benéfica 

(fls. 3809/3817).

José Eduardo pleiteia a absolvição ou o 

reconhecimento da participação de menor importância, nesse caso devendo 

eventual condenação se restringir ao delito do art. 157 do Código Penal (fls. 

3819/3823 e 3848/3852). 

Processados regularmente os recursos, com 

contrarrazões (fls. 3826/3844, 3857/3863, 3866/3867, 3871/3886, 3889/3895 

e 3898/3903), os autos subiram a esta Egrégia Corte.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo 

acolhimento da irresignação Ministerial e desprovimento dos apelos 

defensivos (fls. 3942/3947).

É o relatório.

De acordo com a exordial, apurou-se que, em data e 

local indeterminado, José Eduardo de Souza, Elaine Pereira de Souza, Felipe 

Eduardo de Souza, Jéferson Luiz Gonçalves de Souza, Paulo José Marques, 
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Silvio Oliveira Dias, Angelita de Souza Dias, Marcos Faria Alves, Ubirajara 

Santos Barbosa, Eliseu Cezário, Fábio Souza Dias, Fábio da Costa Cruz, 

Júlio César Murça de Oliveira, Walter Oliveira Lira, Álvaro Pereira Ataíde, 

João Amador dos Santos Neto, Antonio Carlos da Silva, Débora Talita de 

Aguiar, Marcos Rogério Braga de Souza, Sérgio Alves de Oliveira e Jonson 

Carvalho Santos, além de outros indivíduos não identificados, associaram-se 

em quadrilha ou bando armado para o fim de cometer crimes.

Os executores e partícipes das ações criminosas 

desenvolvidas pela organização variaram em cada empreitada que se levou a 

cabo, haja vista que células criminosas eram destacadas para a execução 

específica de cada delito.

Não obstante, ficou evidente que todos eles tinham 

uma ligação de propósitos voltada à prática delitiva, que se prestavam ao 

auxílio mútuo material e moral e que, portanto, integravam uma mesma 

estrutura criminosa.

O acusado José Eduardo de Souza, vulgo “Zé 

Eduardo” ou “Zé do Ouro”, já vinha sendo monitorado pelos órgãos de 

inteligência por possuir ligações estreitas com integrantes de organizações 

criminosas, de modo que foi identificado como principal suspeito da prática 

dos crimes de roubo ocorridos em Avanhandava.

Em decorrência, o núcleo de inteligência da Polícia 

Civil de Araçatuba requereu a interceptação telefônica de José Eduardo de 
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Souza e de outras pessoas ligadas a ele.

Por meio dessa medida investigatória e de outras 

diligências, logrou-se êxito em identificar os integrantes, as ramificações e os 

colaboradores da organização criminosa, que se apurou era especializada na 

prática de roubos com utilização de armas de fogo de grosso calibre, tráfico 

de drogas e armas, entre outros delitos.

Apurou-se que José Eduardo conheceu alguns dos 

integrantes da organização criminosa durante sua permanência no sistema 

penitenciário pela prática de roubos e porte ilegal de armas.

Após sua saída do sistema penitenciário, José 

Eduardo se mudou para Avanhandava e continuou a manter contato com 

alguns dos integrantes da quadrilha e fazia dos crimes que com eles 

combinava o sustento de sua família.

José Eduardo conheceu também os funcionários 

públicos do município de Avanhandava, Silvio de Oliveira Dias, Paulo José 

Marques e Angelita de Souza Dias, os quais lhes prestavam informações de 

interesse da organização criminosa, em especial acerca do movimento 

financeiro da Prefeitura ou acerca de operações policiais em andamento, de 

modo que com eles também se associou para a prática de delitos variados.

Marcos, consciente de que José Eduardo e seus 

comparsas pretendiam praticar um roubo à agência do banco Santander de 
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Avanhandava, por ser policial militar, municiou o bando com valiosas 

informações sobre o funcionamento da Polícia Militar. Esclareceu o número 

de policiais que estaria trabalhando no dia do assalto, bem como o tempo que 

as viaturas levariam para se deslocar de uma cidade vizinha caso os 

milicianos de Avanhandava estivessem rendidos. E orientou-os a primeiro 

render os policiais militares para depois realizarem o assalto na agência 

bancária, pois assim a Polícia teria que se deslocar de outra cidade, o que 

daria aos assaltantes o tempo necessário para concretizar o crime. 

Dessa forma, Marcos, que executava suas funções 

no município vizinho de Promissão, passou a integrar a quadrilha ao 

contribuir com informações acerca das atividades policiais.

Para a prática dos delitos, José Eduardo contava 

ainda com o auxílio e colaboração de egressos do sistema prisional oriundos 

de São Paulo, em especial Ubirajara Santos Barbosa, vulgo “Bira”, Eliseu 

Cezário, vulgo “Paçoca”, Fábio Souza Dias, vulgo “Fabinho”, Fábio Costa da 

Cruz, vulgo “Fabão” ou “Ceará”, Walter Oliveira de Lira, vulgo “Gordo” ou 

“Gordão”, Álvaro Pereira Ataíde, vulgo “Costela”, João Amador dos Santos 

Neto, vulgo “Preto”, Antonio Carlos da Silva, vulgo “Perninha”, Débora 

Talita de Aguiar, Marcos Rogério Braga de Souza, vulgo “Boy”, Sérgio 

Alves de Oliveira, vulgo “Painho” e Jonson Carvalho Santos.

Por meio das interceptações telefônicas restou 

apurado que José Eduardo chegou a combinar um roubo à agência bancária 

de Promissão, contando com a colaboração de Silvio, com Antonio Carlos da 
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Silva, o “Perninha”, Eliseu Cezário, o “Paçoca”, João Amador dos Santos 

Neto, o “Preto” e “Tetinha”, não identificado.

As armas que seriam utilizadas no roubo foram 

transportadas no interior do veículo Passat pertencente a Perninha, sendo 

certo que, mais tarde, uma dessas armas, um revólver calibre 32, foi 

apreendido quando da deflagração da operação policial na casa da mãe 

daquele, deixada lá por Débora Talita, esposa de Perninha, que a recebeu de 

José Eduardo quando este também lhe entregou o veículo Passat, após os 

roubos em Avanhandava.

“Perninha” acabou sendo preso e não retornou para 

participar da execução do roubo à agência Santander de Avanhandava. O 

assalto à agência bancária de Promissão também foi malogrado, eis que não 

conseguiram roubar um veículo para a concretização da ação criminosa.

Ainda segundo a denúncia, no dia 07 de janeiro de 

2011, por volta das 10h30, na rua do Café, Jardim Campos Verdes, no 

município de Avanhandava, comarca de Penápolis, no interior da base do 2º 

Pelotão da Polícia Militar de Avanhandava, Walter de Oliveira Lira, vulgo 

“Gordão” e seus comparsas, processados em separado, José Eduardo de 

Souza, vulgo “Zé do Ouro”, “Du” ou “Zé Eduardo”, Eliseu Cezário, vulgo 

“Paçoca”, Fábio Souza Dias, vulgo “Fabinho” e Álvaro Pereira de Ataíde, 

vulgo “Costela”, em concurso, subtraíram para proveito comum, por meio de 

grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo de grosso calibre, 

bem como de violência e com restrição da liberdade das vítimas, uma pistola 
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da marca Taurus, calibre .40, nº STD97671, municiada com trinta e três 

cartuchos íntegros, uma pistola Taurus, calibre .40, nº SBM39287, municiada 

com quarenta e cinco cartuchos íntegros, três carregadores e dois coletes à 

prova de balas, todos objetos pertencentes ao Estado de São Paulo.

Ato contínuo, na rua do Café 1197, no interior da 

agência bancária Santander, Walter, José Eduardo, Eliseu, Fábio Dias e 

Álvaro, em concurso, subtraíram para proveito comum, com emprego de 

grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo de grosso calibre, a 

quantia aproximada de R$ 130.000,00 de propriedade do Banco Santander, 

um coleto à prova de balas e uma arma de fogo da marca Taurus, calibre 38, 

pertencente à empresa de segurança Alerta Serviços de Segurança Ltda., além 

de diversos objetos de clientes.

Concorreram para os crimes supracitados, dando 

suporte material e moral para a execução dos assaltos, Ubirajara Santos 

Barbosa, vulgo “Bira”, João Amador dos Santos Neto, vulgo “Preto”, 

Antonio Carlos da Silva, vulgo “Perninha”, Débora Talita de Aguiar, Silvio 

de Oliveira Dias, vulgo “Silvio do Dae” e Paulo José Marques, vulgo “Zé 

Paulo”, “Veinho” ou “Veio”.

Segundo a acusação, Walter, Eliseu e Fábio Dias, 

portando armas de fogo, invadiram a base da Polícia Militar de Avanhandava, 

onde renderam os dois policiais que estavam de plantão, roubaram seus 

coletes e suas armas e ainda agrediram com violência o SdPm Ednaldo 

Borges Pipino, que, diante das lesões, perdeu os sentidos e desmaiou.
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Na ocasião, o réu Álvaro Pereira de Ataíde e outro 

indivíduo não identificado permaneceram do lado de fora da base da PM 

realizando a vigilância, enquanto seus três comparsas roubavam e rendiam os 

milicianos. Restringiram, outrossim, a liberdade dos policiais militares em 

serviço, Adaías de Souza Araújo e Ednaldo Borges Pipino, com suas próprias 

algemas e os deixaram trancados numa sala do próprio Pelotão, tudo isso com 

o objetivo de impedir qualquer ação policial, uma vez que também era 

intenção do banco roubar a agência bancária ao lado da base da PM.

Logo depois, Eliseu, Walter, Fábio Dias, Álvaro e 

outro indivíduo não identificado invadiram a agência bancária utilizando, 

para tanto, uma marreta que serviu para a destruição da lateral de vidro que 

lhes daria acesso ao interior do prédio sem passarem pela porta giratória.

Após renderem todos que estavam no banco, 

incluindo funcionários, o vigia e os clientes, roubaram a quantia e objetos 

supracitados, além do celular do vigia João Paulo Gomes e saíram do local no 

mesmo veículo em que chegaram, um SUV-GM Tracker, então conduzido 

por José Eduardo, de cor preta, placas EEV 9905. Este automóvel foi 

abandonado na via de acesso à rodovia Marechal Rondon. Apurou-se que 

havia sido roubado em São Paulo e que suas placas não eram verdadeiras.

Tal veículo foi fornecido pela dupla João Amador, 

“Preto”, e Ubirajara, “Bira”, os quais receberam como recompensa as duas 

pistolas calibre .40 roubadas da Polícia Militar, apreendidas posteriormente 

em São Paulo por meio de uma ação da ROTA.
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Conforme restou apurado, Silvio e José Eduardo 

foram os mentores intelectuais do roubo desenvolvido na base da PM e na 

agência Santander.

Silvio, então secretário de transportes do município 

de Avanhandava, iniciou sua amizade com José Eduardo há mais de um ano, 

através de Edson Ramos da Rocha, vulgo “Popi”, que foi fortalecida através 

da amizade que José Eduardo já possuía com Paulo José. Em razão deste ser 

subordinado a Silvio dentro da Prefeitura, o trio passou do vínculo de 

amizade para o vínculo associativo para o desenvolvimento de roubos.

Silvio possuía amizade com as gerentes da agência 

Santander e, além disso, pelo seu status de secretário de transportes, pelo 

pagamento do salário dos funcionários da Prefeitura ser feito por aquela 

agência e também por ser cliente, possuía um tratamento preferencial, 

incluindo livre acesso, mesmo fora do horário de expediente.

Por essas razões, Silvio conseguiu levantar 

informações preciosas que foram repassadas aos demais integrantes do bando 

para executarem o roubo com segurança e tranquilidade e com uma 

expectativa relacionada ao numerário que seria encontrado.

Com efeito, Silvio acreditava que no quinto dia útil 

de cada mês a agência Santander teria em caixa entre R$ 400.000,00 e 

500.000,00 em moeda corrente e obteve tais informações não só por saber o 

montante da folha de pagamento da Prefeitura de Avanhandava, mas também 
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porque fez indagações ao ex-funcionário Mário Tetsuo Okamoto e somente 

não foi roubado o montante aproximado porque, na tarde anterior, foram 

retirados da agência mais de R$ 200.000,00.

Utilizando seu colega de serviço, Alamares Hirata, 

Silvio tirou fotos do interior da agência e principalmente das gerentes, Jamila 

e Luciana, sendo que aquela possuía a chave do cofre e Silvio tinha 

conhecimento prévio desse detalhe, que foi repassado à quadrilha, que se 

dirigiu diretamente à Jamila e ordenaram-lhe que abrisse o cofre.

José Eduardo arregimentou os assaltantes para que 

executassem o roubo planejado por ele e Silvio. Desse modo, trouxe para 

Avanhandava Eliseu Cezário, Fábio Souza Dias, Walter Oliveira de Lira, 

Álvaro Pereira de Ataíde e um tal de Carlinhos, não identificado.

Apurou-se também que os assaltantes chegaram em 

Avanhandava em 06/01/2011, hospedando-se na casa de Paulo José, amigo 

de José Eduardo e subordinado de Silvio na Prefeitura. Eliseu e Fábio vieram 

em um veículo Corsa sedan preto pertencente ao primeiro e transportaram 

suas próprias armas. Os demais assaltantes vieram até a cidade com o SUV 

Tracker ou, ainda, de ônibus. 

Na manhã dos fatos, 07/01/2011, Silvio pegou 

emprestado um veículo pick-up Saveiro, de cor branca, de seu amigo Jefinho, 

aguardando nas proximidades do banco a chegada dos assaltantes e, somente 

quando se iniciou o roubo, Silvio deixou o local dirigindo-se sentido rodovia 
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Marechal Rondon, onde ficou estabelecido previamente no ajuste entre eles o 

local da troca de veículos.

Os ladravazes chegaram ao banco com o SUV 

Tracker por volta das 10h29 e Silvio deixou aquelas imediações por volta das 

10h37, ou seja, oito minutos após os roubadores já terem deixado a base da 

PM e iniciado o segundo roubo na agência bancária.  Os assaltantes com a 

Tracker deixaram a agência por volta das 10h41, calculando-se que toda a 

ação durou em torno de quatorze minutos.

José Eduardo dirigia a Tracker e dela não desceu. 

De seu interior saíram os outros cinco assaltantes, Eliseu, Walter, Fábio, 

Álvaro e Carlinhos (não identificado).

Na troca de veículos, todas as armas e as sacolas de 

dinheiro foram colocadas na caçamba da Saveiro conduzida por Silvio e um 

assaltante deixou o local com ele. Os demais entraram no Corsa sedan preto e 

os dois veículos retornaram para a cidade. Os indivíduos se esconderam na 

casa da ex-mulher de Silvio, Ivonete, e no quarto da filha de Silvio a divisão 

do dinheiro foi realizada, num valor aproximado de R$ 18.000,00 para cada 

um dos ladravazes e R$ 3.000,00 para Paulo José.

Silvio ainda ficou na posse de R$ 4.000,00 que 

pertenciam à partilha de Walter, comprometendo-se a pagá-lo posteriormente, 

circunstância apurada em várias gravações telefônicas. 

Silvio deixou seus comparsas na casa de Ivonete e 
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levou José Eduardo até sua casa. Lá este trocou de roupa, colocando as que 

foram utilizadas na ação criminosa dentro do tanque para que fossem lavadas. 

Já imaginando a chegada da Polícia Militar em sua casa, pois com certeza 

seria o primeiro suspeito, montou uma encenação com sua esposa Elaine e 

seu filho Felipe, aguardando a chegada dos milicianos e, quando isso ocorreu, 

alegou que tinha acabado de acordar e que estava em casa tomando café com 

sua família.

Após deixar José Eduardo, Silvio foi devolver a 

Saveiro a Jefinho e, como este mora próximo ao bando, propositalmente 

aproveitou para ficar ali como se fosse mais um curioso, procurando saber a 

movimentação da Polícia.

Da casa de Silvio e Ivonete os demais assaltantes 

retornaram para a casa de Paulo José e somente deixaram a cidade na manhã 

do dia seguinte.  Eliseu e Fábio retornaram a São Paulo no Corsa sedan preto. 

Os outros roubadores deixaram a cidade em um Gol branco conduzido por 

Silvio, pertencente a seu cunhado, Galego.

Para deixar Avanhandava, Silvio contou com a 

colaboração de Paulo José, que atuou como “batedor”, ou seja, conduzindo 

uma motocicleta, que trafegava na frente, para verificar eventual fiscalização 

policial.

As investigações concluíram, outrossim, que 

Ubirajara, João Amador e Antonio Carlos são integrantes do PCC. Os demais 
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são simpatizantes, incluindo Silvio, que além de ter um primo de Promissão 

que é membro do PCC, ainda alugou um quiosque em Avanhandava para que 

criminosos comemorassem o aniversário daquela organização.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de 

data, horário e local, Eliseu, João Amador, Fábio Dias, Walter, José Eduardo 

e Júlio Cesar Murça de Oliveira, vulgo “Cesinha”, adquiriram, transportaram 

e entregaram a consumo substâncias entorpecentes, sem autorização ou em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ainda nas mesmas circunstâncias, os mesmos 

corréus supracitados associaram-se entre si e a terceiros para o fim de 

praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

Durante o período de interceptações telefônicas, 

Eliseu fez intensas negociações de estupefacientes por meio de sua linha, 

chegando a adquirir de uma só vez um caminhão de cocaína e um caminhão 

de lidocaína, substância utilizada para mistura. Eliseu comprava e fornecia a 

droga a outros traficantes.

Em uma das ligações, José Eduardo conversa com 

um preso de prenome Ricardo que adquire 100 gramas de cocaína, diz que 

quem irá retirar a droga será uma mulher de nome Débora e que irá depositar 

o dinheiro diretamente em sua conta. 

As ligações que seguem se referem a situações em 
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que José Eduardo adquire droga em São Paulo e manda “Cesinha” trazê-la de 

ônibus. Aparentemente José Eduardo faz uma escolta ao ônibus. De tempo 

em tempo uma ligação é feita para saber a quantas anda o transporte. Por fim, 

já em Avanhandava, José Eduardo pega a droga, vaia para a cada de sua mãe, 

no final da madrugada e pouco depois já sai, levando-a consigo.

Foi apreendida, ainda, grande quantidade de 

entorpecentes em pode da quadrilha, como na operação da ROTA no flat de 

João Amador, o “Preto”, em São Paulo. Tal apreensão foi objeto, inclusive, 

de comentários nas conversas interceptadas.

Por fim, foi apurado que José Eduardo corrompeu 

o policial militar Marcos para que fossem repassadas informações relativas às 

investigações policiais em andamento.

Em data e local indeterminado, no município de 

Promissão, no ano de 2010, José Eduardo ofereceu e efetivamente entregou 

vantagem indevida, em montante não apurado, ao policial militar Marcos, a 

fim de que este deixasse de praticar ato de ofício, infringindo dever 

funcional.

Na mesma esteira, Marcos recebeu para si ou para 

outrem, vantagem indevida, em razão do cargo de policial militar para o fim 

de deixar de praticar ato de ofício, infringindo dever funcional.

Assim é que, em dada oportunidade, em razão de 
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uma investigação existente no município de Promissão, uma fotografia de 

José Eduardo foi afixada no mural da base da Polícia Militar, porquanto o 

mesmo era conhecido como contumaz assaltante.

A aludida fotografia foi capturada pelo próprio 

telefone celular do policial militar Marcos, que se apressou em mostrá-la e 

repassá-la a José Eduardo, informando-lhe das investigações em andamento.

Em razão disso, José Eduardo efetuou o pagamento 

de uma quantia em dinheiro não especificada para Marcos.

Pois bem.

1  Preliminar

O réu Marcos argui a incompetência absoluta da 

Justiça Comum para processá-lo e julgá-lo, por entender que os crimes a ele 

imputados são militares.

Marcos foi acusado e condenado pelos delitos de 

roubos majorados, corrupção passiva e formação de quadrilha, todavia em 

nenhum momento, até as razões de apelação, contestou a competência da 

Justiça Comum, tanto é que sequer foi instaurado inquérito policial militar, 

consoante os autos. 

Deveras, neste aspecto, merecem, aqui, ser adotadas, 
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como razões de decidir, as bem lançadas ponderações exaradas pelos 

Promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado 

(GAECO)  Núcleo de Araçatuba:

“(...) De início, a preliminar arguida pela defesa de incompetência 
absoluta do juízo não deve ser acolhida. 
Isso porque, o mero fato do apelante ser Policial Militar não significa 
que todo e qualquer crime praticado por ele deve ser julgado pela 
justiça castrense.
Assim é que o apelante, valendo-se da condição de Policial Militar, 
forneceu ao grupo criminoso informações para que fosse realizado o 
roubo à instituição bancária Santander, bem como para que houvesse a 
invasão à base da Polícia Militar situada na cidade de Avanhandava.
Do mero relato da conduta praticada pelo apelante já se verifica que o 
caso não é da competência da justiça militar, pois quando praticou os 
crimes o apelante não estava na função de militar, o que afasta a 
aplicação do artigo 9º do Código Penal Militar.
Ora, ceder informações para uma quadrilha criminosa não faz parte das 
funções de Policial Militar. Ao contrário, o dever do Policial é combater 
esse tipo de conduta criminosa e não praticá-la, conforme ficou por 
demais comprovado nos autos. Além disso, no momento em que cedeu 
as informações o apelante não estava realizando serviço militar.
Nesse passo, não há que se falar em competência da justiça militar, pois, 
repita-se, no momento que praticou a conduta criminosa, o apelante não 
estava no exercício das funções de militar, agindo como um civil. (...)” 
(fls. 3837).

Posto isso, rejeito a preliminar.

Antes se prosseguir ao mérito, contudo, impende 

colacionar as considerações tecidas pelo douto Juízo a quo no tocante às 

irresignações aduzidas por Paulo José também em sede de apelação, embora 

não tenham sido arguidas como preliminares, eis que já superadas na 

sentença:

“(...) A interceptação telefônica não se originou de uma denúncia 
anônima, como quer afirmar o réu Paulo José Marques em seus 
memoriais finais. 
Ao revés, a investigação criminal nasceu de um boletim de ocorrência 
noticiando os roubos (fls. 4/11 dos Autos nº 24/2011), seguindo-se de 
oitiva das vítimas. Apenas depois, colhidos os informes, realizou-se a 
interceptação telefônica de um indivíduo suspeito. E tal suspeita se 
confirmou com o desenvolvimento do trabalho da polícia científica.
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Logo, a interceptação telefônica foi precedida de outras diligências 
policiais, e foi deferida apenas porque em razão da forma como o delito 
foi praticado e do agir dos criminosos, era a única prova possível. 
Preencheu-se, então, todos os requisitos legais (Lei nº 9.296/96).
Não há que se falar em nulidade pela ausência do réu Paulo José Marques 
à audiência de instrução, pese o esforço do nobre defensor.
O mencionado réu foi requisitado judicialmente, mas a escolta não o 
apresentou na audiência. A despeito da ausência, não se verificou 
qualquer prejuízo processual ao direito de defesa do denunciado.
Estava presente seu defensor constituído, que a despeito de discordar da 
realização da audiência sem a presença do mencionado réu, teve 
oportunidade de realizar as perguntas que entendeu pertinentes em prol 
da defesa de seu constituído.
Ademais, nenhuma das testemunhas e vítimas ouvidas se destinava a 
realizar o reconhecimento pessoal do mencionado increpado, daí porque 
sua ausência em nada prejudicou o seu direito de defesa.
Acrescente-se que as vítimas, mesmo que presente o réu, não aceitariam 
depor na sua presença, conforme se infere dos termos de depoimento (fls. 
3202/3206). Logo, a sua ausência em nada alterou a dinâmica da 
audiência de instrução.
Em sede de memoriais finais, a despeito de alegar a nulidade, o douto 
defensor sequer descreveu qual o prejuízo sofreu o réu ausente com a 
realização do ato processual. O que apenas reforça a inexistência de 
qualquer prejuízo processual, até porque oportunizado ao denunciado o 
interrogatório posteriormente. 
Não há que se falar em inépcia da denúncia, haja vista que ela preenche 
os requisitos do art. 41 e 395, do CPP. Há descrição da conduta de cada 
um dos réus, preenchendo o requisito da individualização. No mais, a 
questão a respeito da responsabilidade penal dos réus é matéria de mérito 
e não pode ser dirimida em sede de preliminar. (...)” (fls. 3583vº/3584vº).

Passo ao mérito.

2  Mérito 

A materialidade está suficientemente comprovada 

pelo Boletim de Ocorrência quando da apreensão do veículo Tracker, 

utilizado na fuga do roubo em Avanhandava (fls. 04/11, 79/81 e 82/83), 

Laudos de Exames Periciais nos locais dos fatos (fls. 111/119 e 120/126), 

Laudo de Exame Pericial no veículo Tracker (fls. 127/136), Laudos de 

Exames Periciais em aparelhos celulares apreendidos em poder dos réus (fls. 

1859/1867, 1868/1871, 1872/1874, 1875/1877, 1878/1879, 1880/1884, 
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1885/1889, 1890/1893, 1945/1947, 1948/1950, 1951/1953, 1954/1956, 

1957/1959, 1960/1962, 1963/1965, 1966/1968, 1969/1971, 1972/1974, 

1993/1995, 1996/1998, 1999/2001, 2002/2004, 2005/2007, 2008/2012, 

2013/2015, 2016/2019, 2021/2023, 2024/2026, 2028/2037, 2038/2040, 

2041/2048, 2049/2052, 2053/2056, 2057/2059, 2060/2064, 2065/2070, 

2107/2111, 2112/2127, 2176/2178, 2179/2181, 2182/2184, 2185/2187, 

2188/2190, 2191/2193, 2194/2196, 2197/2199, 2200/2202, 2203/2205), 

Laudo Documentoscópico (transcrição de conteúdo gravado em mídias) (fls. 

2690/2696), Laudo de Exame Pericial Papiloscópico (fls. 3059/3066) e 

Relatórios das interceptações telefônicas constantes dos Autos nº 24/2011.

A autoria, outrossim, é inconteste.

Em Juízo, José Eduardo negou a acusação, disse 

que estava em sua casa no dia do roubo ao banco Santander em Avanhandava 

e aduziu que tudo foi uma armação do Delegado da cidade. Alegou que 

estava em sua residência com sua esposa e Felipe, seu filho. O Delegado 

passava em frente de sua moradia sempre e, no dia dos fatos, encontrou o 

interrogando em sua casa, conduziu-lhe à Delegacia, onde este prestou 

depoimento a outro Delegado da cidade e foi liberado. Isto se deu no mesmo 

momento dos fatos. Antes de o interrogando prestar seu depoimento, o 

primeiro Delegado foi duas vezes à sua casa. Afirmou que não conhece 

nenhum dos corréus, somente Eliseu, pois este ficou preso consigo. Paulo 

José conhece da região. Nega que tenha se associado para a prática de tráfico 

em São Paulo. Confirmou que seus apelidos são “Du” e “Zé do Ouro”. 

Angelita é sua vizinha, porém não o ajudou a comprar uma casa. Desconhece 
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o policial Marcos. Já esteve em Promissão. Eliseu tinha um Palio vermelho. 

O interrogando iria comprar o veículo Passat, contudo o motor começou a 

apresentar problemas e foi devolvido a Ulisses, em São Paulo. Confirmou 

que Felipe e Jéferson o acompanharam na ida a São Paulo, em outro 

automóvel, o Polo, para que não precisasse retornar de ônibus.  Seus filhos 

foram para a casa de uma tia. Desconhece Débora. Negou que seus corréus 

tenham estado em sua casa ou na de sua sogra. Não soube de nenhuma 

apreensão realizada pela ROTA em São Paulo, pois só ia à capital para 

comprar carros batidos. Não fez nenhum depósito na conta bancária de Igor 

Eduardo da Silva. Reconhece o número 1891473478 como seu. Conhece 

Júlio César, inclusive já viajou com ele, a mulher e uma amiga. O 

interrogando comprava notebooks em São Paulo e os revendia em 

Avanhandava. Numa dessas idas, retornaram juntos, porém Júlio César 

retornou de ônibus, trazendo notebooks. Ganhava entre dois e três mil reais 

por mês. Disse que bateram em sua mulher e afirmou que o Delegado lhe 

disse que se o interrogando falasse coisas que prejudicassem a atual prefeita 

“suavizaria a sua situação”. Conhece Eliseu há sete anos, desde quando ficou 

preso em Pirajuí (mídia digital a fls. 3226). 

Eliseu ratificou o quanto declarou em sede 

inquisitorial. Acrescentou somente que Débora Talita nada tem a ver com os 

fatos. No roubo ao banco e no ataque à base da Polícia Militar ficou do lado 

de fora. Seis pessoas participaram da ação. Estavam munidos com arma de 

cinta e uma calibre 12. Ficou com R$ 18.000,00 do dinheiro roubado. Já foi 

condenado por assalto. Seu apelido é “Paçoca”. Conhece José Eduardo e sua 

família, além de ter mantido contato com ele após sua saída da cadeia. Já 
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ficou na propriedade da mãe de Elaine, esposa de José Eduardo, em 

Avanhandava. Nada sabe a respeito de planos para assaltar o banco de 

Promissão. Não se recorda quem dirigiu o veículo Tracker, porém José 

Eduardo estava nele. Depois do roubo se encontrou com José Eduardo e seus 

filhos em São Paulo. Foi abordado pela ROTA na rodovia dos Imigrantes. 

Confirmou que acidentalmente disparou contra a própria perna após o roubo 

em Avanhandava, quando estava dentro do veículo Tracker. Negou qualquer 

envolvimento com o tráfico de drogas. Não faz parte do PCC.  Não sabe dizer 

se houve a participação de um policial militar no assalto. Não sabe dizer 

quem planejou o roubo. Estava em uma festa na casa da sogra de José 

Eduardo quando foi convidado para participar do roubo, um dia antes dos 

fatos. Não pegou o dinheiro na hora, como foi baleado, dirigiu-se diretamente 

para São Paulo. Recebeu o dinheiro na capital em espécie por meio de “um 

outro menino”. Estava com seu carro, um Corsa. Não conhecia Silvio, nem 

Paulo José. Assinou sem ler seu depoimento na Delegacia. Não confirma que 

tenha falado na Delegacia que entregou dinheiro a Silvio e a Paulo José. Foi 

para uma casa após os fatos e trocou de roupa. José Eduardo participou do 

assalto, mas não sabe precisar o que ele fez. Não tinham nenhuma informação 

de como a base da Polícia Militar funcionava (mídia digital a fls. 3226).

Silvio refutou a imputação. No dia dos fatos ligou 

logo cedo para Jefferson, um amigo seu, para que este lhe emprestasse o 

carro e pudesse buscar peças para sua carreta. O automóvel era uma Saveiro. 

Negou que tenha usado este veículo no assalto. Não conhece os corréus. Não 

tem amizade com nenhum deles, tampouco tem algo contra as testemunhas. 

Paulo José era seu subordinado na Prefeitura, motorista. O interrogando era 
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secretário de transporte e obras. Sabia que o pagamento dos servidores 

públicos municipais era feito pelo banco Santander, pois também era um 

deles. Negou que levasse a folha de pagamento ao banco. Conhecia José 

Eduardo apenas de vista. Conhecia o ex-funcionário do banco, Mário 

Watanabe. Disse que nunca lhe perguntou sobre o movimento bancário, mas 

que somente lhe indagava, quando precisava trocar um cheque de valor alto, 

se havia dinheiro suficiente. Chamaram-lhe para tirar uma foto dentro do 

banco Santander. Disse que não tinha nenhuma aproximação com as gerentes 

da agência. Negou que tivesse privilégios, como ser atendido fora do horário 

bancário. Tinha celular da Prefeitura, de número 97263425. Conhece Juliano 

Antonelle. Alugou o quiosque dele para fazer uma festa, um churrasco com 

mulheres. Negou que tenha sido uma festa do PCC. Admitiu ter conversado 

por telefone com Lucineia e Andrea. Também conversou com Adriana pelo 

telefone da Prefeitura, disse que era assunto de serviço e não se recorda de ter 

conversado com ela a respeito de uma coroa de flores. Na época das 

interceptações estava separado de Ivonete. Seu telefone pessoal era 

91161165. Jeferson não mora de frente para o banco, mas sim a cerca de 100 

metros de distância. Na manhã dos fatos, passou em frente ao banco, pois foi 

até a residência de Jefferson buscar seu carro, que estava com ele. Na hora 

em que foi buscar o carro o roubo já havia acontecido. Disse que os demais 

secretários utilizavam o telefone celular da Prefeitura que foi interceptado 

(mídia digital a fls. 3226).

Marcos afirmou que conhecia apenas José Eduardo 

e não participou dos roubos. Disse que José Eduardo lhe fazia muitas 

perguntas e que algumas vezes respondia de modo correto, outras não. José 
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Eduardo queria “fazer um serviço errado” em Promissão. José Eduardo deu a 

entender que não estava com boas intenções, mas como no interior as pessoas 

perguntam muito aos policiais, não sabia até que ponto isso era verdade. Sua 

proximidade com José Eduardo se deve ao fato de que o interrogando morava 

em Marília e ficava no alojamento em Promissão, cidade que José Eduardo 

frequentava. O interrogando ficava na rua praticamente o dia inteiro, então 

conhecia muita gente. Não sabe o que José Eduardo fazia em Promissão. José 

Eduardo lhe disse que queria fazer um assalto em Promissão. Disse que desde 

novembro de 2010 não tinha mais contato com José Eduardo. Negou que 

tenha orientado José Eduardo para que primeiro atacasse a base da Polícia 

Militar e depois assaltasse o banco. Só soube do roubo em Avanhandava 

depois do ocorrido. Em 2010, antes do assalto, encontrou-se pela última vez 

com José Eduardo e disse-lhe para que não o procurasse mais, eis que 

visualizou uma foto de José Eduardo e constatou que era suspeito de crimes. 

97871023 era seu celular. Tirou uma foto com o celular do retrato que viu na 

Delegacia e mostrou a José Eduardo naquela ocasião. Não conhecia a rotina 

da Polícia Militar de Avanhandava. Não se recorda se posteriormente 

telefonou novamente a José Eduardo. Já viu José Eduardo com o veículo 

Polo e, depois, com o Passat. Disse que a questão da arma do soldado 

Amâncio apareceu nas interceptações está relacionada à circunstância de o 

interrogando precisar adquirir uma arma para fazer bicos. Não conhece Silvio 

(mídia digital a fls. 3226).

Paulo José negou que tivesse apelido, lhe chamam 

somente de “Zé Paulo”. Era motorista concursado da Prefeitura de 

Avanhandava, subordinado a Silvio. Angelita era assessora da Prefeita. 
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Conhecia José Eduardo, porque trabalhou junto com Elaine, esposa daquele, 

na Santa Casa. Nunca teve um veículo Gol branco, com placas de Penápolis. 

Negou que tenha recebido três mil reais de Jéferson, filho de José Eduardo. 

Não conhecia Marcos. Seu número de celular era 91575105. Conheceu 

Walter, o “Gordão”, na cadeia. Já falou com Walter ao telefone, porque José 

Eduardo passou seu telefone e ele lhe ligava. Isto porque o interrogando tinha 

se separado de Regiane e esta morava em Campinas, sendo que José Eduardo 

lhe disse que Walter morava próximo a ela e conversaria com ela para o 

interrogando. As conversas se resumiam a isso e um dia Walter lhe perguntou 

o telefone de Silvio. Nunca falou com Walter a respeito de dinheiro. Não 

conhecia Eliseu. Negou que tenha recebido os assaltantes em sua casa. Nunca 

recebeu nenhum dos acusados em sua residência, nem antes ou depois dos 

fatos. Nunca dirigiu seu carro como “batedor”, à frente dos demais para guiá-

los. Declarou que seu CPF é 068.116.178-70 e seu endereço à época era Rua 

Antonio Raposo 210. Enviava mensagens a Regiane. Seu aniversário é em 

16/01/1961. Não se recorda se Frederico, seu filho, lhe ligou para 

cumprimentá-lo nesta data em 2011. Frederico reside em Promissão. Conhece 

Mauro Sérgio Morangueira, mas não lembra se conversou com ele alguma 

vez por telefone. Nunca conversou com Paulo Augusto Teixeira Pupo, que 

trabalhava na agência dos Correios de Avanhandava sobre montantes de 

dinheiro que eram mantidos em depósito no cofre do Banco Postal. Disse que 

só perguntou a ele por que seu sobrinho saiu da Prefeitura. Nunca perguntou 

quantos funcionários trabalhavam nos Correios. Conhece Rosangela de 

Oliveira, conhecida como “Zoca”, pois ela era diretora de escola e o 

interrogando buscava os alunos. Ivan Benedito Borges era encarregado do 

setor em que trabalhava, ficou no lugar de Silvio. Todas estas pessoas foram 

citadas pela magistrada que conduziu o interrogatório, porque elas 
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confirmaram que conversaram por telefone com Paulo José e que a voz nas 

gravações era dele. O interrogando, contudo, não admitiu que a voz era sua, 

eis que aduziu à MMª que precisaria ouvir para saber de que conteúdo estada 

sendo indagado. Já foi condenado por adulteração de chassis. Tem o ensino 

médio completo. Ganhava cerca de dois mil reais por mês como motorista da 

Prefeitura (mídia digital a fls. 3328).

Contudo, as versões dos réus são infirmadas pelo 

restante do conjunto probatório. Senão, vejamos.

Grazieli Almeida Alves, funcionária terceirizada do 

banco Santander, não se recorda do número de agentes, pois estava no fundo 

da agência. Viu quatro pessoas, portavam armas longas. Levaram sua aliança 

de casamento. Nela havia a inscrição “Ivan, 30/05/2009”. Descreveu na 

Delegacia o roubador que lhe pediu “por favor” que passasse sua aliança, 

pois isto lhe chamou atenção e a fez olhar. Não sabe seu nome (mídia digital 

a fls. 3226).

João Paulo Gomes era o segurança do banco no 

momento dos fatos.  Os agentes chegaram correndo, empunhando armas e 

rendendo as pessoas. Arrebentaram uma divisória de vidro com uma marreta. 

Mandaram todos se deitarem no chão e não olhar para eles. Ameaçavam e 

xingavam, foram violentos. Viu quatro indivíduos. O primeiro usava um 

colete e tinha duas pistolas, uma em cada mão. Em seguida vieram os outros 

com armas calibre 12 e metralhadora. O colete tinha um símbolo da Polícia 

Militar. Reconheceu dois réus na Delegacia, Walter e Fabinho. Foi agredido 
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na nuca. Subtraíram-lhe seu colete, seu revólver calibre 38, seu crachá e seu 

celular. O assalto durou em torno de sete minutos. Pelo que ouviu falar, os 

ladravazes levaram cento e trinta mil reais. Viu sangue no chão na hora em 

que arrebentaram a divisória de vidro, mas não sabe de quem era. Levaram o 

dinheiro dos caixas eletrônicos, pois tentaram nos caixas internos e 

demoraria. Walter foi quem deu a marretada na porta da agência. O primeiro 

que entrou na agência foi Fabinho, que trajava o colete e tinha duas pistolas. 

Seu celular, que foi levado, tinha o número 97096203. Pelo que ouviu falar 

depois, os roubadores saíram com um veículo prata da Chevrolet de vidros 

pretos. Conhece Silvio e José Eduardo de vista. Eles não estavam na agência 

na hora do assalto (mídia digital a fls. 3226).

Luciana Valdemarim, gerente da agência, acredita 

que eram seis agentes. Logo que arrombaram a lateral da agência um 

indivíduo foi para cima de si, viu outros dois indo em direção a Jamila e o 

resto foi render o guarda. Os elementos portavam armas grandes. Havia 

integrantes de colete à prova de bala. Conhece Silvio, pois era funcionário da 

Prefeitura e cliente daquela agência. Silvio nunca lhe perguntou a respeito do 

movimento financeiro, porém Mário, o caixa à época, comentou após o 

assalto que Silvio havia lhe indagado sobre isto. Na maioria das vezes era 

Silvio quem levava a folha de pagamento da Prefeitura à agência, de sorte 

que ele tinha ciência do valor. A depoente não sabe exatamente qual era o 

cargo de Silvio, somente que era comissionado e como se fosse o braço 

direito lá dentro. Pelo que se recorda, ele perguntou se a folha vinha inteira, o 

valor, se quando o banco ia fazer um pagamento se eles mandavam o valor 

total que constava na folha. A depoente conversava com Silvio pelo telefone 
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a respeito de questões bancárias e ouviu uma gravação correspondente na 

Delegacia, reconhecendo nelas não só sua voz, como também a de Silvio. Por 

ser funcionário da Prefeitura, Silvio era atendido até mesmo fora do 

expediente, inclusive para questões pessoais. Ele sabia onde ficavam os 

cofres da agência porque já havia entrado lá. Silvio foi até a cozinha e esta 

fica ao lado dos cofres. Silvio e outra funcionária da Prefeitura, Alamares, 

foram até o banco e tiraram fotos em seu interior, a pretexto de estarem em 

um momento descontraído com seus colegas, que eram funcionários do 

banco. Após o assalto, Silvio sumiu. Depois de um mês ele apareceu na 

agência e disse que estava em São Paulo quando do ocorrido. Silvio tinha o 

hábito de ir ao banco diariamente. Na Delegacia ouviu outra gravação na qual 

Silvio conversava utilizando gírias com outra pessoa, na qual também 

reconheceu a voz dele. Reconheceu quem arrombou a porta, mas não sabe 

seu nome. Era um homem alto, moreno, gordo. Não conhece José Eduardo, 

nem Marcos (mídia digital a fls. 3226).

Ednaldo Borges Pipino, policial militar, estava 

presente no dia do assalto à Base. Três agentes adentraram o pelotão, 

armados. Levaram arma, colete e algemas. O depoente ficou trancado no 

quarto do pelotão. Primeiro um indivíduo magro adentrou o local e apontou a 

arma para a cabeça de seu colega de farda. O depoente apontou a arma para 

este indivíduo. Na sequência um homem mais forte entrou com uma 

metralhadora e lhe deu uma pancada na cabeça. Depois os prenderam no 

quarto. Reconheceu ambos os elementos na Delegacia, por meio de 

fotografia. Os agentes não preferiram ameaças, entraram com armas em 

punho apontando para os policiais. Foram subtraídas duas pistolas. Uma delas 
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era uma PT 100. Dois coletes também foram levados. Conhece Silvio, porém 

ele não participou do assalto à Base. Conhece José Eduardo da cidade. Não 

conhecia Marcos (mídia digital a fls. 3226).

Adaías de Souza Araújo, também policial militar, 

disse que três pessoas entraram na Base e uma ficou para o lado de fora. Viu 

uma arma calibre 12, uma metralhadora 9 mm e uma pistola. Não estavam de 

capuz. Foram levados pistolas, carregadores e os coletes, seu e de seu 

companheiro. Reconheceu todos os elementos na Delegacia. O indivíduo que 

estava com a calibre 12 era “Paçoca”. O depoente narrou que estava sentado 

em uma mesa de frente para a porta, que por ter um vidro canelado não 

permite a identificação de quem está do lado de fora. O pelotão não tem 

muros, quem está na calçada já tem acesso direto à base. Por conta disso, foi 

imediatamente surpreendido por um homem moreno, careca, apontando para 

si uma arma de calibre 12. Levantou-se e colocou a mão sobre o coldre. Seu 

companheiro se levantou da mesa em que estavam sentados e sacou a arma. 

Em seguida, o depoente viu um segundo homem com uma metralhadora. 

Nesse momento tentou dar um toque com a cabeça para seu colega de farda, 

porém o terceiro homem entrou correndo e colocou a pistola em sua cabeça. 

Os agentes botaram para dentro do pelotão um homem que provavelmente 

era um transeunte. Eles encaminharam os milicianos e o transeunte para o 

alojamento da base e lá agrediram os policiais com coronhadas. O depoente 

relatou que foi algemado com as mãos para trás. Na terceira coronhada o 

policial Ednaldo caiu ao chão. Acredita que ficaram presos de doze a quinze 

minutos. Foram subtraídos uma pistola “ponto 40 24/7”, além das quinze 

unidades de munição que estavam na pistola, havia mais trinta unidades em 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0000293-34.2011.8.26.0438 - Penápolis - VOTO Nº 00.505  34/82

seus carregadores. A pistola de seu colega era do mesmo calibre, mas o 

modelo era PT 100, carregada com onze unidades de munição e mais vinte e 

duas nos carregadores. Também foram levados dois coletes à prova de balas. 

Conhece Silvio porque ele era presidente do departamento de águas. Não viu 

Silvio nessa ação. Conhecia José Eduardo, já o abordou por duas vezes, mas 

nada foi encontrado. Sabia que era conhecido nos meios policiais. Não 

conhecia Eliseu, nem Marcos (mídia digital a fls. 3226).

Como se vê, as vítimas foram firmes e coesas em 

suas declarações.

Nesse passo, destaco o entendimento do E. Des. 

Renato Nalini:
“A palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a mais valiosa peça de 
convicção judicial. Esteve em contato frontal com o agente e, ao se 
dispor a reconhecê-lo, ostenta condição qualificada a contribuir com o 
Juízo na realização do justo concreto”. (TACrimSP, AC. 1.036.841-3)

Deveras, o depoimento da vítima em crime de 

roubo, cometido na clandestinidade, é de grande valia. 

Nesse sentido:

“Em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na 
clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, 
o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para 
retificações, é no sentido de que, na identificação do autor, a palavra da 
vítima é de fundamental importância”. (JTACrim/SP  91/407 e 86/433)

“No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente 
valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único 
interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não 
acusar inocentes”. (JTACrim/SP  90/362; RT 484:320)

 “A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à do réu, desde 
que serena, coerente, segura e atinada com os demais elementos de 
convicção existentes nos autos”. (JTACrim/SP, 94:341)
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Anoto, por oportuno, que o único interesse que o 

ofendido tem é o de acusar o verdadeiro responsável. Não se pode pensar de 

forma diversa. Não é crível que a vítima queira incriminar inocentes, 

deixando os verdadeiros criminosos impunes.

O Delegado Carlos Henrique Cotait asseverou que 

não presidiu o inquérito, o qual começou em Avanhandava, depois foi para a 

DIG e o depoente foi responsável pela parte da inteligência, inclusive as 

interceptações telefônicas. O depoente relatou como chegou a José Eduardo, 

Eliseu, Paulo José, Silvio e Marcos. Ficou sabendo do roubo de autoria 

desconhecida logo depois que havia ocorrido, o Ministério Público solicitou-

lhe ajuda nas investigações. A informação que o órgão acusatório tinha era de 

que José Eduardo havia participado dos fatos como mentor e que era 

provável que os roubadores fossem de fora, pois não cobriram seus rostos. O 

depoente iniciou, então, a interceptação telefônica, naquele mesmo dia, dos 

telefones que lhe foram passados, bem como daqueles que tinha 

conhecimento de que poderiam ser de José Eduardo em razão de outros 

cruzamentos. No próprio dia 07/01/2011 a operadora programou a 

interceptação. No dia 08/01/2011 José Eduardo fez contato com um homem 

não identificado que mais tarde foi identificado como Eliseu e na conversa 

dava para entender como que Eliseu estava, pois havia levado um tiro na 

perna. Dentro da Tracker havia sangue, demonstrando que alguém havia se 

machucado. Desse modo o telefone de Eliseu passou a ser interceptado. 

Outro número que passou a ser interceptado foi o de Paulo José, citado nas 

conversas como “Veinho”, “Coroinha” ou “Cabeça Branca”. Em seu telefone 

alguém ligava para ele se identificando como “Gordão”, Walter, dizendo que 
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precisava falar com Silvio. Passaram a interceptar o telefone de Silvio. Foram 

interceptados oitenta ou mais telefones durante a investigação que durou 

cerca de cem dias. José Eduardo e Silvio idealizaram o roubo. Silvio teve a 

ideia, tinha informações privilegiadas dentro da agência em razão do 

tratamento diferenciado que tinha. Silvio tinha contato com as duas gerentes, 

Jamila e Luciana. No dia dos fatos, como era a data de pagamento dos 

funcionários da Prefeitura, Silvio acreditava que havia quinhentos mil reais 

no banco, contudo isto era uma previsão e havia menos da metade desse valor 

disponível. O roubo foi no valor de centro e trinta e um mil reais. Ocorre que, 

para entrar no banco, os ladravazes tinham que entrar na base da Polícia 

Militar, que era ao lado. Desse modo, renderam os policiais e de lá foram 

para o banco. O policial militar Marcos foi quem explicou a forma de 

organização do trabalho da Polícia Militar, isto é, se os milicianos fossem 

rendidos, a cidade estaria na mão dos assaltantes por cerca de vinte minutos. 

A ação durou, no total, quatorze minutos. José Eduardo ficou todo o tempo 

no interior da Tracker, a qual era produto de roubo, estava com as placas 

trocadas, e pertencia ao João Amador e ao Ubirajara. Em virtude do 

empréstimo da Tracker estes últimos receberam duas pistolas ponto 40, 

roubadas da Polícia Militar. Após o assalto, foram até a via de acesso 

próxima à Rodovia Marechal Rondon dispensar os veículos. Um agricultor 

escutou um disparo de arma e viu a troca de carros. O homem disse que viu 

chegar dois carros, o veículo Saveiro branco (posteriormente identificada 

como sendo de “Jefinho”, conduzida por Silvio), onde as armas e o dinheiro 

foram colocados, e o Corsa sedan de Eliseu. O depoente narrou que após, os 

roubadores retornaram à casa de Ivonete, mulher de Silvio. Lá foi feita a 

divisão de dinheiro dentro do quarto da filha de Silvio, à época com treze 

anos. Dirigiram-se, ainda, à casa de Paulo José, onde haviam dormido. Silvio 
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deixou José Eduardo em sua casa, devolveu a Saveiro a “Jefinho” e ficou em 

frente ao banco vendo toda a movimentação da Polícia. Elaine, esposa de 

José Eduardo, confirmou que Silvio deixou José Eduardo em casa, confirma 

a participação de Silvio nos fatos, e aduziu que fizeram uma encenação, 

acreditando que a Polícia poderia suspeitar de José Eduardo. Desse modo, 

este trocou de roupa ao chegar em casa e fingiu que tinha acabado de acordar. 

Os cinco assaltantes de fora chegaram em Avanhandava no dia 06/01/2011 e 

foram embora em 08/01/2011, tendo ficado na casa de Paulo José, o qual 

ganhou três mil reais por isto. Paulo José já tinha amizade anterior com José 

Eduardo. Eliseu confessou tudo, inclusive sua confissão é tão verdadeira que 

possibilitou ao depoente a identificação de dois assaltantes. Um deles o 

depoente não conseguiu identificar até hoje, pois Eliseu só soube dizer que 

era “Carlinhos”, chamado para a prática delitiva por José Eduardo. O outro 

foi possível identificar, porque Eliseu sabia o primeiro e o último nome, 

Álvaro Ataíde. Eliseu viu a foto do sistema, confirmou a identidade de 

Álvaro e todas as vítimas o reconheceram como um dos ladravazes. Eliseu 

ficou do lado de fora, portando uma arma calibre 12 e fazendo a vigilância, 

enquanto Walter e Fábio entraram na Polícia Militar e renderam os milicianos 

e um chaveiro que estava lá. Todos os cinco foram para a agência do banco, 

menos José Eduardo, que permaneceu o tempo todo no carro. Eles 

estouraram a porta de vidro e praticaram o roubo. Eliseu entrava e saía da 

agência, com a calibre 12 na mão, fazendo a vigilância. Quando entrou na 

Tracker, uma das testemunhas ou vítimas disse que ouviu Eliseu falar “vamos 

embora que agora otário nenhum recebe mais nessa agência”. Silvio já tinha 

sido filmado pela câmera de segurança de um estabelecimento comercial 

vizinho passando por lá e estava aguardando a chegada dos comparsas. Paulo 

José e Silvio eram funcionários da Prefeitura, sendo que aquele era 
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subordinado a este. Paulo José é amigo de José Eduardo, sendo que Silvio o 

conheceu através de “Popi”, e Silvio e José Eduardo estreitaram os laços de 

amizade por meio de Paulo José. A amizade não era pública. Silvio via em 

José Eduardo a possibilidade de ganhar dinheiro e Paulo José [provavelmente 

quis dizer José Eduardo], pelo contexto via a oportunidade de vantagem 

política e também em razão da amizade que Silvio tinha com autoridades. 

Silvio era amigo dos policiais militares. Inclusive o depoente esclarece que 

ele próprio conhecia Silvio porque jogavam bola juntos, no mesmo dia. Silvio 

tinha certa influência no meio social. Eliseu deu detalhes de como os fatos se 

deram, na presença de advogado, e tudo se encaixou com as investigações. 

As interceptações indicaram que não só se associaram para o roubo, como 

também para o tráfico de drogas, tanto é que em uma ação controlada o 

depoente fez contato com ROTA e, além das duas pistolas da Polícia Militar 

roubadas em Avanhandava, também foram apreendidas maconha e cocaína, 

além de um carro roubado. José Eduardo contratou Julio Cesar Murça para 

buscar 6 kg de cocaína em São Paulo. Os reconhecimentos feitos na 

Delegacia se deram por meio de foto e vídeo. Na Polícia Militar foram 

subtraídas armas e coletes, no banco o vigia foi o primeiro a ser abordado, 

tendo-lhe subtraídos a arma, o colete e seu celular. O depoente não se recorda 

em detalhes que bens foram levados das vítimas, que estavam no interior do 

banco no momento dos fatos, contudo se lembra de que o caixa foi obrigado 

a retirar sua aliança e dar a um dos assaltantes.  O depoente explicou que 

passaram a interceptar todas as linhas telefônicas que mantiveram contato 

com José Eduardo e que poderiam ter relação com o roubo. Dessa forma o 

telefone de Marcos começou a ser monitorado.  Em uma ligação, Marcos diz 

a José Eduardo que precisam conversar pessoalmente e pergunta “com que 

carro que você está? Você está com o Passat?”, ao que José Eduardo 
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responde que tal veículo já tinha ido embora. Esse veículo seria utilizado no 

roubo, mas não foi. Depois verificou-se que Marcos recebia dinheiro de José 

Eduardo para lhe fornecer informações, o que Elaine, esposa deste último, 

confirmou quando ouvida, inclusive viu o contato entre eles em um 

“espetinho” em Promissão. Antes do roubo Marcos alertou José Eduardo de 

que ele estava sendo investigado em Promissão pela Polícia Civil e disse-lhe 

que inclusive tirou com seu celular uma foto da foto de José Eduardo que 

estava no mural. Já havia suspeitas de que um policial militar tivesse 

fornecido informações, pois a ação foi muito precisa. Marcos confirmou a 

cooperação com José Eduardo, somente negou sua participação no roubo. 

Ainda antes do roubo de Avanhandava, os mesmos comparsas tentaram 

praticar um roubo a banco em Promissão, o que foi confirmado por Eliseu e 

Antonio Carlos, o “Perninha”. Segundo eles acabou não dando certo, eles 

ficaram no meio do mato e quem os socorreu foi Silvio. Eliseu disse que 

conversou com o vigia do banco que estava lhe passando as informações, ao 

que o depoente lhe mostrou a foto de Marcos e Eliseu o apontou como sendo 

o vigia de que falava. Somente então Eliseu soube que Marcos era policial. 

Indagado, disse que pensou que Marcos fosse vigia porque ele andava com 

radiotransmissor no bolso e foi-lhe assim apresentado. Paulo José confirmou 

que o celular interceptado era utilizado por ele. Quando ouviu as conversas 

comprometedoras disse que não era a sua voz. Ilustrativo disso foi quando 

Paulo José negou que fosse sua voz em uma conversa na qual seu filho lhe dá 

os parabéns por seu aniversário: embora Paulo José afirmasse que naquele dia 

havia de fato sido seu aniversário, negou que a voz fosse sua. Em outra 

conversa, Paulo José mantém contato com a operadora telefônica solicitando 

a habilitação de uma linha em sua residência. Por conta disso, o réu fala seu 

nome completo, CPF e endereço na ligação, contudo, embora afirme que 
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aqueles dados são seus e estão corretos, nega que seja sua voz. O depoente 

chamou todas as outras pessoas com quem Paulo José conversou por telefone 

e elas confirmaram que falaram com ele. Silvio confirmou que as linhas 

interceptadas eram de seus telefones, mas disse que não era sua a voz nas 

gravações e não sabe de quem era. Todavia, a mesma conversa em que Silvio 

afirmou não ser sua a voz, Luciana, gerente da agência do banco Santander 

de Avanhandava, afirmou que era Silvio quem falava com ela. As conversas 

que Silvio teve com suas namoradas também foram por ele negadas e 

confirmadas pelas moças. A própria ex-mulher de Silvio confirmou todas as 

conversas telefônicas que manteve com ele. José Eduardo estava solto há um 

ano e meio, ficou preso por dezesseis anos por vários roubos, pelos quais 

afirma ser injustiçado. Todas as pessoas que foram gravadas nas 

interceptações falando com José Eduardo confirmaram que era o réu do outro 

lado da linha, inclusive sua esposa e filhos. Eliseu confessou tudo e a 

participação de todos. Marcos confirmou sua voz nas gravações que ouviu e 

que passou informações a José Eduardo, mas negou participação no roubo e a 

propriedade da droga encontrada consigo pela Polícia Militar de Lins, quando 

de sua prisão. Dois telefones de Silvio foram interceptados, um pessoal e um 

corporativo, da Prefeitura. O depoente oficiou a Prefeitura e obteve a resposta 

de que aquele telefone era da Prefeitura e que era utilizado por Silvio. O 

produto do roubo correspondeu a cento e trinta e um mil reais, o qual foi 

dividido em cerca de dezoito mil reais para cada agente. Três mil reais foram 

dados a Paulo José em razão dos comparsas terem ficado em sua residência. 

José Eduardo deu entrada em uma casa na COHAB com treze mil reais e deu 

o lance em uma moto para seu filho no valor de cinco mil reais. Com isso, 

José Eduardo foi o único que não ficou com o dinheiro na mão, pois seu 

dinheiro foi para São Paulo, Eliseu confirma isso, e depois de lá esse dinheiro 
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lhe foi depositado para que fizesse estas duas transações. Eliseu aparece em 

algumas conversas adquirindo maconha. Há contatos de fornecedores não 

identificados de Minas Gerais. Eliseu e José Eduardo eram da mesma 

quadrilha, que contava com pelo menos vinte integrantes e atuava em células, 

praticando roubos em vários lugares.   A maconha e a cocaína apreendidas 

em São Paulo pela ROTA pertenciam à quadrilha. Silvio manteve contato 

com Luciana, gerente da agência roubada, Adriana, secretária da Saúde, 

Fabinho, motorista da Prefeitura, duas namoradas suas, Angelita e Ivonete, 

sua ex-mulher, dentre outros, e todas estas pessoas afirmaram, ao ouvirem as 

interceptações, que falaram com Silvio. As duas armas roubadas da Base da 

Polícia Militar de Avanhandava foram encontradas em poder de João 

Amador e Ubirajara, que as receberam em troca do empréstimo do veículo 

Tracker utilizado no roubo ao banco Santander em Avanhandava. Relatou 

que, logo no início das interceptações, houve uma conversa entre José 

Eduardo e Eliseu, na qual este comenta a respeito de Paulo José e pergunta se 

lhe deram os três mil reais, ao que José Eduardo respondeu que sim, que tal 

valor foi entregue a ele por Jéferson, seu filho. Não realizaram busca e 

apreensão na casa de Paulo José para não atrapalhar as investigações, porém 

posteriormente a arma que lá esteve escondida a mando de José Eduardo foi 

encontrada na casa da mãe de Antonio Carlos, o “Perninha”, em São Paulo. 

Declarou que ouviu o dono da Saveiro e seu irmão dizerem que quem 

conduzia tal veículo, cujos vidros eram pretos, era Silvio. Isto porque na 

ocasião do roubo o automóvel estava com Silvio. O amigo de Silvio, 

Jeferson, que mora em frente ao banco, disse que Silvio pegou a Saveiro pela 

manhã, antes do roubo e devolveu pouco depois do roubo. Após o roubo e o 

descarte do veículo Tracker em uma via de acesso à Rodovia Marechal 

Rondon, na tentativa de despistar os policiais, os agentes retornaram à cidade. 
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Silvio retornou na Saveiro, sozinho, em posse de armas e do produto do 

roubo. Os demais assaltantes retornaram no Corsa sedan preto de Eliseu. Este 

é, inclusive, o único ponto em que Eliseu mente, pois este carro estava em 

poder de sua mulher e ele não queria que fosse apreendido. Isto porque o 

agricultor confirma que o Corsa e a Saveiro foram os veículos utilizados no 

resgate dos assaltantes. Silvio tinha caminhão. José Eduardo tinha um veículo 

Polo. José Eduardo foi motorista durante o roubo (mídia digital a fls. 3226).

Quanto à palavra do Dr. Delegado de Polícia, não há 

como desprezar tal depoimento. Importante frisar, ainda, que ele exerce 

função pública relevante e presumidamente cumpre a lei. 

Nesse sentido, é o entendimento desta C. Câmara:

“(...) Tráfico de entorpecentes  Materialidade e autoria comprovadas por 
depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto 
probatório  Validade No que concerne ao valor dos depoimentos 
prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem 
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição 
de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As 
declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do 
acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra 
prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas 
versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. 
Cálculo da Pena  Tráfico de entorpecentes  Imposição de privação de 
liberdade superior a quatro anos  Inaplicabilidade da conversão da pena 
privativa de liberdade em restritiva de direitos por não atendimento ao 
requisito contido no inciso I, do art. 44, do CP Na hipótese de ter sido 
imposta privação de liberdade superior a quatro anos, não se concebe sua 
conversão em pena restritiva de direitos, uma vez não ter sido atendido o 
quanto previsto no inciso I, do art. 44, do CP. Grifei.
Apelação nº 0001192-93.2014.8.26.0028, Relator: Grassi Neto, Comarca: 
Aparecida, data do julgamento: 14.05.2015; 8ª Câmara de Direito 
Criminal.

Não é crível que o Delegado incriminaria os 

apelantes de forma gratuita. Nada que ofereça relevância nos autos nos 
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conduz a entender que tal depoimento não mereça total credibilidade.

Jeferson Muniz Barbosa, testemunha arrolada pela 

Acusação, declarou conhecer Silvio. No dia dos fatos, afirmou que Silvio lhe 

pediu sua Saveiro branca emprestada para que buscasse os pneus de seu 

caminhão.  Normalmente Silvio lhe pedia favores, de modo que o próprio 

depoente dirigia seu veículo e lhe buscava algo. Viu o vídeo da câmera de 

segurança de estabelecimento comercial vizinho ao banco no dia dos fatos. 

Nele reconheceu seu automóvel em virtude do adesivo de um nelore colado 

no vidro traseiro e as rodas. Não chegou a ver a placa. Mostraram-lhe a data e 

o horário do vídeo. Naquele horário a Saveiro estava com Silvio. Relatou que 

mora de frente ao banco e que, na hora do assalto, estava com seu pai e irmão 

mexendo em um caminhão quando escutaram vidro sendo quebrado e viram 

os bandidos no banco, armados. Não viu seu carro no momento dos fatos. 

Silvio pegou a Saveiro por volta das 9h00 e o assalto ocorreu no horário em 

que o banco abria. Reconheceu por foto um dos assaltantes, que ficava na 

porta. Viu a Tracker passando no momento do roubo. Silvio estava em 

horário de trabalho da Prefeitura quando pegou seu carro emprestado (mídia 

digital a fls. 3226).

Jorge Luiz de Souza, testemunha arrolada pela 

acusação, declarou que estava em horário de almoço quando viu dois carros, 

uma Tracker e um carro branco, que parecia ser uma Saveiro da distância que 

estava. Tiraram umas bolsas da Tracker e colocaram na Saveiro. Ouviu um 

tiro. Não se recorda de ter visto um Corsa sedan. A Saveiro foi apresentada 

por foto também na Delegacia e era parecida. Viu quatro pessoas nesses 
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veículos. A Tracker foi abandonada, com fumaça dentro do carro. Não se 

aproximou do carro, porque pensou que o tiro tinha matado o motorista. 

Cerca de quinze minutos depois os policiais chegaram ao local. Estava a 200 

m dos veículos. A Saveiro saiu sentido Avanhandava, rapidamente (mídia 

digital a fls. 3226).

Clécio Avelino de Souza, testemunha arrolada pela 

Defesa, nada sabe sobre os fatos. Silvio era seu vizinho e nada sabe que 

desabone sua conduta. Silvio trabalhava em uma cerâmica e depois foi 

trabalhar no departamento de águas.  Não se recorda de Silvio ter caminhão 

de cana, lembra apenas que ele tinha um caminhão (mídia digital a fls. 3226).  

Gino Corbucci Filho declarou que foi Prefeito 

enquanto Paulo José era funcionário da Prefeitura e nada sabe que possa 

desabonar sua conduta. Paulo José fazia 'bicos' no posto de gasolina, mas não 

sabe dizer se estava lá no dia do assalto. Antes dos fatos, nada sabia que 

pudesse desabonar a conduta de Silvio. Não conhece José Eduardo, mas sabe 

que é marido de Elaine, que trabalhava na Prefeitura (mídia digital a fls. 

3226).

Luiz Carlos Tirintan não presenciou os fatos. Era 

comerciante e Silvio, seu freguês. Nada sabe que possa desabonar sua 

conduta. Contou que Silvio era funcionário da Prefeitura e que após trabalhar 

no DAE teve caminhão. Conhece Jeferson, dono da Saveiro branca. Ele mora 

na rua ao lado do banco. Não conhece José Eduardo (mídia digital a fls. 

3226).
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Valter Antonio dos Santos também nada sabe sobre 

os fatos. Conhece Silvio há cerca de dez anos, pois prestava serviços em uma 

cerâmica da qual Silvio era funcionário. Nada sabe que possa desabonar sua 

conduta. O depoente presta serviços até hoje no departamento de água e 

Silvio foi diretor de lá. Silvio teve caminhão caçamba. Conhece Jeferson, mas 

não sabe onde ele mora. Não conhece José Eduardo (mídia digital a fls. 

3226).

Gilberto Lopes Lepchis conheceu Marcos há cerca 

de cinco anos, pois faziam bicos de segurança em um supermercado. Foi 

aproximadamente três vezes à casa de Marcos, um alojamento da Polícia 

Militar. Marcos nunca comentou consigo sobre a rotina da Polícia. Não 

conhecia os amigos de Marcos, porque tinha mais convivência com ele por 

causa do trabalho. Já foi a churrascos no alojamento, nos quais não havia 

somente policiais militares. Nunca ouviu falar que Marcos fosse usuário de 

drogas. Marcos sempre morou no alojamento. Nesse meio tempo Marcos 

adquiriu apenas um carro, um fusca. A família de Marcos é de Marília. 

Marcos fazia o transporte de valores altos correspondentes ao movimento do 

dia do supermercado. No período em que o réu trabalhou lá não houve 

roubos, somente furtos (mídia digital a fls. 3262).

José Ferreira de Brito conhecia Marcos porque 

mora em frente à base da Polícia Militar. Nada sabe que desabone sua 

conduta. Acredita que Marcos sempre tenha morado no alojamento, sua 

família é de Marília. Nunca o viu usando drogas (mídia digital a fls. 3262).

Marcílio Fiurst é policial militar aposentado e 
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trabalhou como comodante de Marcos por volta de cinco anos (entre 2003 e 

2008). Marcos morava no alojamento da Polícia Militar. Nunca viu Marcos 

utilizando drogas. Não sabe dizer se pessoas de fora iam ao alojamento. 

Marcos frequentava sua casa. Marcos comprou um Gol velho (mídia digital a 

fls. 3262).

Paulo Galante Codina trabalhou com Marcos como 

policial militar, o depoente foi para a área administrativa a partir do segundo 

ano em que trabalharam juntos, montando as escalas. Marcos morava no 

antigo prédio da Polícia Militar. Pessoas estranhas entravam no prédio. 

Nunca viu Marcos usando drogas. Marcos comprou um carro velho. Sua 

família era de Marília. Só quem morava no alojamento tinha acesso ao local, 

porque era trancado com chave. Temporariamente alguns policiais também 

moraram lá, inclusive um soldado aposentado chamado Dias. A prisão de 

Marcos ocorreu após seu expediente e ele foi acompanhado até o alojamento 

pelos demais policiais, que revistaram o recinto. O alojamento consistia em 

um cômodo só no qual havia duas beliches. Não se recorda se Dias ainda 

habitava o local quando da prisão de Marcos (mídia digital a fls. 3262).

Ronaldo Toledo conhecia Marcos da cidade, pois 

seu irmão tinha amizade com o réu. No momento de sua prisão, Marcos 

telefonou-lhe e pediu que acompanhasse o procedimento investigatório que 

culminou com o flagrante. Quando o depoente chegou à Delegacia todos já 

estavam na sala do delegado e depreendeu que tudo se iniciou pelo suposto 

envolvimento de Marcos em um processo em Penápolis e encontraram drogas 

em sua casa. Marcos não sofreu violência física, não assinou sem ler e não 
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disse nada de forma forçada (mídia digital a fls. 3262).

Destarte, em que pese os esforços desenvolvidos 

pelas combativas Defesas, o convencimento firmado a partir das provas é no 

sentido de que os réus praticaram o crime de formação de quadrilha ou 

bando, conforme a narrativa acusatória. Os elementos probatórios trazidos 

aos autos são mais que suficientes para incutir no julgador o juízo de certeza 

necessário à condenação.

Com relação à formação de quadrilha ou bando (art. 

288, do Código Penal  redação anterior à Lei nº 12.850/2013), cabe citar a 

lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Associarem-se (reunir-se em sociedade, agregar-se ou unir-se) mais de 
três pessoas, em quadrilha ou bando (são termos sinônimos, significando 
a reunião de, no mínimo, quatro pessoas, com caráter organizado, 
estável e permanente, visando à prática de delitos (necessariamente, 
mais de um), ainda que não os tenham efetivamente cometido. (...)”. 
Nucci, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte 
especial. 7ª edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 
962. Grifei.

E não há dúvidas de que se está, aqui, diante de uma 

organização estável e permanente direcionada à prática de crimes. Isto se 

evidencia a partir da análise das acusações de roubo, tráfico, associação para 

o tráfico e corrupção das quais os réus buscam agora se exculpar.

Assim, passo à análise de cada delito em separado, 

conforme a divisão já empregada na denúncia e no r. decisum, para melhor 

compreensão dos fatos.

1) Roubos à base da Polícia Militar e à agência 
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do Banco Santander

A confissão de Eliseu em sede inquisitorial, por ele 

corroborada em Juízo, elucida como tais crimes se deram, bem como 

demonstra a divisão de tarefas. E se a confissão serve como circunstância 

atenuante genérica, serve também como meio de prova, quando corroborada 

por outros meios, como ocorreu no presente caso.

Segundo ele, José Eduardo o convidou para 

participar do roubo à agência bancária de Avanhandava, assim como o fez 

com Walter, Fábio Souza Dias, “Carlinhos” e “Costela” (Álvaro Pereira 

Ataíde). Eliseu foi à Avanhandava em seu veículo Corsa sedan preto, 

acompanhado de “Fabinho”. Chegando lá, ele e “Fabinho” se encontraram 

com José Eduardo, Silvio, Paulo José, Walter, “Carlinhos” e “Costela”, sendo 

que o encontro ocorreu na casa de Paulo José, onde foi determinado o que 

cada um faria na prática do assalto. Eliseu foi apresentado a Paulo José e a 

Silvio por José Eduardo. Silvio, que era funcionário da Prefeitura, informou-

lhes que todo o pagamento da Prefeitura era feito naquela agência bancária, 

entre R$ 400.000,00 e R$ 500.000,00, pois ele tinha acesso à folha de 

pagamento. Segundo Silvio, o dinheiro pousava naquele banco para o 

pagamento dos funcionários da Prefeitura, razão pela qual o roubo foi 

perpetrado no dia de pagamento, dia 07. Eliseu e “Fabinho” levaram suas 

próprias armas e por Eliseu foi esclarecido, ainda, que parte das armas dos 

demais foram remetidas anteriormente no veículo Passat prata que pertencia a 

Antonio Carlos, vulgo “Perninha”. Dentre os artefatos havia metralhadora. 

Dentro do veículo Tracker, estavam em seis: José Eduardo na condução, 
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Eliseu no porta-malas, Walter, Costela, Carlinhos e Fabinho nos demais 

lugares. José Eduardo estacionou o veículo em frente ao banco e Fabinho, 

Carlinhos e Costela invadiram a base da PM, rendendo os policiais. Walter 

ficou na frente da base da PM e não entrou. Eliseu ficou à frente do banco e, 

passados alguns minutos, quando os três saíram da base da PM, invadiram a 

agência bancária. Walter estourou o vidro com uma marreta e o roubo se 

concretizou. Silvio os buscaria no local combinado com uma Saveiro branca, 

que ele havia pegado emprestado de um amigo. A tarefa de Eliseu era ficar 

com Walter de guarda na calçada, em frente à agência. Eliseu disse que 

sequer entrou na agência e não se recorda se Walter entrava e saía da agência. 

Eliseu não sabia a divisão de tarefas dentro do banco, pois Silvio tinha mais 

contato com José Eduardo, Walter e Costela, sendo certo que foram eles que 

combinaram como seria a ação dentro da agência e a abordagem da gerente. 

Com o dinheiro na mão, no interior de sacolas, fugiram do local com o 

veículo Tracker conduzido por José Eduardo. Foram direto para a saída da 

cidade, num local já combinado com Silvio, onde ele os buscaria. Quando 

abandonaram a Tracker nas margens da via de acesso à rodovia Marechal 

Rondon, tentaram incendiá-la, mas não deu certo. Eliseu acidentalmente 

disparou contra a própria perna. Os seis entraram na Saveiro conduzida por 

Silvio, um foi na frente abaixado e os demais foram na caçamba, debaixo da 

lona, escondidos junto com o dinheiro e as armas. Foram para a casa da 

mulher de Silvio e ficaram trancados no quarto da filha deste até o dia 

seguinte, às 9h00, quando o dinheiro foi dividido. O valor foi dividido em 

sete partes iguais de cerca de R$ 18.000,00, sendo que Silvio ficou com R$ 

4.000,00 que seriam pagos a Walter e R$ 3.000,00 que foram dados a Paulo 

José, por ter-lhes dado guarida.  Tudo ficou na casa de Silvio, tanto o que foi 

subtraído quanto as armas utilizadas no roubo e as subtraídas. Eliseu retornou 
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a São Paulo em 08/01/2011, junto com “Fabinho”, e ambos levaram de volta 

suas armas. As armas da PM foram repassadas a “Bira” e “Preto”, 

provavelmente por meio de “Costela”. Eliseu não conhecia o policial militar 

Marcos, mas José Eduardo lhe disse que ele havia passado informações de 

como era a rotina dos policiais de Avanhandava, para facilitar a abordagem à 

base da PM. Eliseu ficou com a parte de José Eduardo para forçá-lo a 

devolver o Passat de Perninha (fls. 1347/1351 dos autos nº 33/2011, que se 

referem ao mesmo inquérito policial instaurado para todos os envolvidos nos 

roubos na cidade de Avanhandava e cujas cópias só se encontram disponíveis 

nos autos da apelação dos corréus, de nº 0013367-24.2012.8.26.0438).

Tal versão em muito se aproxima da apresentada 

pelo Delegado Cotait, obtida por meio das interceptações e demais medidas 

investigatórias. 

Com efeito, bem ponderou o douto Magistrado a 

quo:
“(...) Ressalte-se que a Autoridade policial esclarece que, iniciada as 
interceptações telefônicas, logo em seguida aos roubos, o réu José 
Eduardo conversa com Elizeu Cesário pelo telefone e pergunta se a perna 
deste estava melhor (áudio Tac Cotait 2.02 minutos).
E, de fato, o próprio corréu Elizeu esclarece que acidentalmente baleou 
sua própria perna logo após os crimes (fls. 1349, Autos nº 33/2011. 7º 
vol.).

A conversa mencionada pela Autoridade Policial está encartada a fls. 
243/244 (Autos nº 24/2011. 2º vol. Data: 8/1/2011. Início 14h18m11s. 
Término 14h20m40s).

O réu Silvio de Oliveira Dias, a despeito de sua negativa na fase 
inquisitiva (fls. 1113/1155. Autos nº 33/2011. 7º vol.) e em juízo (fls. 
3216. Autos nº 24/2011. 15º vol.), também contribuiu à ocorrência dos 
roubos praticados em Avanhandava/SP.

(...)

Nesse sentido, há a delação de fls. 1347/1351 (Autos nº 33/2011. 7º vol.), 
bem como o depoimento judicial da Autoridade Policial (fls. 3209. Autos 
nº 24/2011. 15º vol.).
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Ademais, a vítima, inquirida a fls. 3203, disse que Silvio perguntou sobre 
os valores financeiros para pagamento dos servidores da Prefeitura. 
Ademais, reconheceu a voz de Silvio nas interceptações telefônicas, 
afastando qualquer possibilidade de não ser ele nas gravações 
interceptadas (1m40s em diante). E Silvio também teria tentado tirar 
fotografias dos empregados do banco vítima dias antes (1m50s). No 
mesmo sentido foi o depoimento de fls. 3202).

A testemunha ouvida a fls. 3207, em seu depoimento judicial, destacou 
que o réu Silvio pegou emprestado o veículo Saveiro, cor branco, no dia 
dos assaltos (35s do áudio). Referida testemunha, aliás, disse que 
reconheceu o seu carro em uma filmagem realizada no momento do 
assalto, inclusive indicando quais sinais identificadores utilizou (1m25s). 
Tal depoimento foi confirmado por aquele prestado a fls. 3208, pois viu 
quando os ocupantes do automóvel GM Tracker entraram no carro 
Saveiro, cor branca (44s).

As interceptações telefônicas confirmam a delação do corréu, o qual disse 
que Silvio  além de auxiliar decisivamente nos roubos  ficou com parte 
do dinheiro roubado e que pertencia ao assaltante Walter, vulgo 
“Gordão”.

Ressalte-se que Walter foi expressamente reconhecido pelas vítimas 
como um dos assaltantes (fls. 3204, 3205 e 3206. Autos nº 24/2011. 15º 
vol) e tentou diversas vezes ligar para Silvio e cobrar os R$ 4.000,00. 
Parte de Walter nos mencionados crimes.

Nesse sentido, basta observar os relatórios de fls. 342 (Autos nº 24/2011. 
2º vol.) e fls. 1528 (8º vol.), bem como a fls. 371/373 (2º vol.).

Ademais, no relatório que ora se transcreve é possível perceber o 
envolvimento do réu Silvio com os denunciados José Eduardo e Elizeu, o 
que confirma o interrogatório extrajudicial deste. Pois até se menciona 
sobre o dinheiro que Silvio teria que repassar a Walter, assaltante 
reconhecido pelas vítimas.

Telefone 1163438789
Data início: 27/01/2011 15:40:20
Data término: 27/01/2011 15:50:51
RESUMO: GORDÃO ESTÁ COM O CELULAR DO PAÇOCA. 
GORDÃO É COMPARSA E INTEGRANTE DO BANDO. PAÇOCA 
ESTÁ AO LADO DO GORDÃO E CONVERSA COM O ZÉ 
EDUARDO. GORDÃO QUER O NÚMERO DO ZÉ PAULO, CITADO 
NAS CONVERSAS COMO VELINHO, VÉIO, COROINHA.
Transcrição: Gordão diz que é o Gordão, o amigo e que não vai falar o 
apelido não. Gordão pergunta se aquele coroinha (Zé Paulo  Paulo José 
Marques que ficaram na Goma (CASA  Os assaltantes ficaram 
escondidos na casa de José Paulo), pra pegar o número dele é difícil. Zé 
fala que tem que ir lá para pegar. Zé pergunta se aconteceu alguma coisa. 
Gordão fala que ficou um negócio com ele e precisa achar o outro 
menino (Silvio). Zé diz que o Veinho falou. Gordão fala então, ficou um 
negócio e tá precisando pegar (dinheiro). Zé pergunta se não devolveu 
ainda. Gordão fala que ficou. Zé fala que sabe, que ficou quatro (quatro 
mil reais  produto do roubo). Gordão fala que não tem o número dele, 
ele não ligou mais para cá. Zé pergunta porque não deu, esqueceu, não 
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quis dar. Gordão fala que resolveu uma parte e ficou outra parte para 
mandar, mas ai não ligou. Zé diz que se tivesse falado, já tinha mandado. 
Zé fala que vai pegar, vai bater nele, já bate nele, vai pegar o número do 
Veinho (Zé Paulo) lá, aquele Veinho, daí ele ta trabalhando com o 
Vrinho, daí fala com ele (Silvio também trabalha na Prefeitura e é chefe 
de Zé Paulo). Gordão fala que é isso que queria. Gordão pergunta como 
faz para se falarem. Zé fala que ta na Capital. Gordão fala que pensou 
que ele tava pra lá. Zé fala que vai pegar o número e passa já já. 
PAÇOCA X ZÉ EDUARDO. Zé fala que tem uns caras atrás dele, que 
chegou ontem lá e tava tudo normal e tava seguindo numa Parati Prata e 
hoje passaram quatro vezes na porta (Polícia), não vai mais naquela 
região não, pergunta pro Painho. Paçoca diz que ele falou. Zé fala pra 
não ir naquele lugar, não vai no Painho. Zé fala que tá esquisito. Paçoca 
fala que mais tarde troca uma ideia e fica ligeiro. Zé fala que o negócio 
do acontecido na perna dele, o Boy sabe (Paçoca deu um tiro na própria 
perna durante a fuga no roubo). Paçoca diz que ninguém sabe. Paçoca 
fala que vai perguntar pro Preto se ele que falou.

(...)

Paulo José Marques tinha plena ciência de que seus hóspedes praticariam 
roubos em Avanhandava/SP, já que fizeram reuniões na casa dele para 
combinarem os crimes (fls. 1348, Autos nº 33/2011. 7º vol.).

Em abono à delação do corréu, há o depoimento da Autoridade Policial 
em juízo que confirma a participação de Paulo José Marques na 
empreitada criminosa, bem como as interceptações telefônicas realizadas.

Seguem os trechos das interceptações:

Telefone 1163438789
Data início: 10/01/2011 15:42:14
Data término: 10/01/2011 15:54:02
Duração: 00:11:48
Comentário: Hni x Zé Eduardo
RESUMO: ZÉ FORNECE O NÚMERO DA CONTA PARA DEPÓSITO 
DO DINHEIRO DO ROUBO. TUDO INDICA QUE ZÉ É O CHEFE. 
SOBRE A DIVISÃO DO DINHEIRO DO ROUBO. VÉIO (ZÉ PAULO) 
RECEBEU TRÊS MIL REAIS PARA OCULTAR UM CARRO. 
JEFERSON FILHO DO ZÉ EDUARDO AJUDOU.
Transcrição: Homem pede para passar o número. Zé pergunta se da 
conta. Homem fala que é. Zé pergunta se não chegou na mensagem. 
Homem fala que não viu. Zé fala que é agência 0347-6, conta corrente 
33398-0, Igor, Banco do Brasil. Homem fala que se não der para 
colocar hoje, deposita amanhã. Homem fala para levar o carro. Zé fala 
para deixar com ele. Zé fala que o menino não quis comprar o carro, vai 
levar de volta (TENTA DISSIMULAR VENDA DO CARRO POR 
TELEFONE, POIS ACREDITA ESTAR SENDO INTERCEPTADO E 
QUER DEIXAR PARECER QUE NÃO É UM DOS CARROS 
UTILIZADOS NA FUGA). Homem pergunta como tá de resto. Zé fala 
que ta tudo bem. Homem pergunta se tá tranquilo. Zé fala que tranquilo. 
Homem pergunta se sabe aquele Véio que foram lá. Zé fala que sabe. 
Homem fala que deixaram três para ele. Zé fala que tá bom. Zé diz que 
ele falou. Homem fala que deixou três mil lá (DERAM TRÊS MIL 
REAIS A OUTRO COMPARSA QUE ESCONDEU O CARRO), Zé fala 
para não esquentar. Homem fala que ta ciente. Zé fala para ficar 
tranquilo. Homem fala que deixou na mão do cabeça branca. Zé fala que 
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o Jé (JEFERSON  FILHO DO ZÉ EDUARDO) já acertou com o 
menino. Zé pergunta se tá tudo bem com a Lívia. Homem fala que ta 
tudo bem. Zé fala que os cara aprontou na cidade não sabe de onde veio 
os filho da puta e foi na Delegacia que acham que ele ta envolvido 
(TENTA DISSIMULAR NA CONVERSA QUE NÃO TEM NADA A 
VER COM O ROUBO, ACREDITANDO ESTAR INTERCEPTADO). 
Zé fala que a hora que a polícia chegou na sua casa ligou para um 
amigo seu que é advogado, o Gutão (ADVOGADO GINO 
AUGUSTO)  e que foi na Delegacia tinha um monte de polícia e um 
polícia que não gosta dele inventou que tinha um carro roubado na sua 
casa e que o Delegado falou que ia ouvir e liberar e agora o que vai fazer, 
vai na Corregedoria. Zé fala que quem não deve não teme e que não deve 
nada.
OBSERVAÇÃO: FOI IDENTIFICADO VÉIO, QUE DEU PARTE DO 
SUPORTE PARA A QUADRILHA, RECEBENDO TRÊS MIL REAIS 
PELA TAREFA. OS VEÍCULOS E CARROS FICARAM 
OCULTADOS EM SUA CASA E FOI O PRÓPRIO FILHO DO ZÉ 
EDUARDO, O JÉ (JEFERSON QUE ENTREGOU O DINHEIRO). 
TRATA-SE DE PAULO JOSÉ MARQUES (O ZÉ PAULO), QUE 
TRABALHA NA PREFEITURA DE AVANHANDAVA COMO 
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA (fls. 245, Autos nº 24/2011. 2º vol.).

Telefone: 1891575105
Data início: 27/01/2011 19:35:00
Data término: 27/01/2011 19:37:09
Duração: 00:02:09
Comentário: GORDÃO X ZÉ PAULO
Resumo: Gordão ainda não foi identificado. Pertencente ao bando do Zé 
Eduardo. Gordão participou do roubo. Pegou o celular do Zé Paulo 
através do Zé Eduardo. Zé Paulo é conhecido como velinho no meio dos 
assaltantes. Gordão quer contato com Silvio.
Transcrição: Gordão pergunta se é o Velinho. Zé Paulo fala que é. 
Gordão pergunta se tudo bem. Zé Paulo fala que tudo bem meu amigo. 
Zé Paulo diz que precisava falar com ele. Zé Paulo pergunta onde ele tá. 
Gordão fala que ta pra frente da casa da esposa dele. Gordão pergunta se 
sabe quem ta falando. Zé Paulo fala que sabe. Gordão pergunta como que 
tá. Zé Paulo fala que sofrendo com essa mulher. Gordão pergunta se ta 
com uma caneta aí, marca um número aí, precisava de um favor, aquele 
nosso amigo lá (Silvio), do carro que foi aquele dia, precisava que ia lá 
na casa dele pegar o número dele. Zé Paulo fala que tem o número dele. 
Gordão fala que vai comprar outro cartão aqui para ligar, que vai acabar 
e não vai dar tempo. Zé Paulo fala que aquele cara é deiz.

OBSERVAÇÃO: 
(...)
PARA MANTER CONTATO COM ZÉ EDUARDO E ZÉ PAULO, 
GORDÃO UTILIZOU OS SEGUINTES TELEFONES PÚBLICOS 
(ORELHÃO): 11-4226 8522, 11-42268224, 11-4226 8190, 11-4226 
9191. TODOS ELES INSTALADOS NA RUA AQUIDABAN, N. 119, 
SÃO CAETANO DO SUL, EM FRENTE AO SUPERMERCADO 
CARREFOUR.
OCORRE QUE GORDÃO MANTEVE CONTATO COM ZÉ PAULO 
AS 19:37 HORAS E DE FORMA CODIFICADA PEDIU O TELEFONE 
DE SILVIO.
ALÉM DE OUTROS CELULARES, SILVIO DE OLIVEIRA DIAS (O 
SILVIO DO DAE OU SILVIO DA PREFEITURA) TAMBÉM UTILIZA 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0000293-34.2011.8.26.0438 - Penápolis - VOTO Nº 00.505  54/82

O CELULAR 18-9726 3425, QUE ESTÁ CASTRADO EM NOME DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVANHANDAVA E É DE USO 
PESSOAL DE SILVIO.
REFERIDO CELULAR (18-9726 3425) RECEBEU LIGAÇÃO DO 
TELEFONE PÚBLICO 11-4226 8224. ÀS 18:59 HORAS DO DIA 27 
DE JANEIRO DE 2011, MESMO TELEFONE PÚBLICO QUE 
GORDÃO MANTEVE CONTATO COM ZÉ EDUARDO E ZÉ PAULO 
E LOGO APÓS CONVERSA COM ESTE MANTEVE CONTATO 
COM SILVIO.
NA LIGAÇÃO SEGUINTE O MESMO TELEFONE PÚBLICO FAZ 
CONTATO COM ZÉ PAULO, MAS O AUDIO NÃO ENTROU E 
ONDE ZÉ PAULO PASSOU O NÚMERO DO SILVIO, CONFORME 
HISTÓRICO DE CHAMADAS QUE MOSTRA O CONTATO ENTRE 
ELES.” (FLS. 369, Autos nº 24/2011. 2º vol.)

(...)

O réu Marcos Faria Alves, consciente de que José Eduardo de Souza e os 
comparsas pretendiam praticar um roubo na agência Santander de 
Avanhandava/SP, por ser policial militar, municiou o bando com valiosas 
informações sobre o funcionamento da polícia militar. Esclareceu o 
número de policiais que estaria trabalhando no dia do assalto, bem como 
o tempo que as viaturas levariam para se deslocar de uma cidade vizinha 
caso os policiais de Avanhandava estivessem rendidos. E orientou-os a 
primeiro render os policiais militares para depois realizarem o assalto na 
agência bancária, pois assim a polícia teria que se deslocar de outra 
cidade, o que daria aos assaltantes o tempo necessário para concretizar o 
roubo.

Nesse sentido, há o interrogatório dos corréus Antônio Carlos (fls. 
1370/1372) e Elizeu Cesário (fls. 1347/1351), bem como o interrogatório 
de Elaine Pereira de Souza.  Esta, na presença de advogado, disse que seu 
marido José Eduardo lhe confidenciara que pagava propina ao réu 
Marcos Faria Alves para receber tais informações (fls. 1515/1519. Autos 
nº 33/2011).

Ademais, a Autoridade Policial, em juízo, a partir dos 5m30s de gravação 
do depoimento, e também aos 15m20s, ratifica integralmente as 
informações trazidas pelos corréus (fls. 3226. Autos nº 24/2011. 15º 
vol.).

A interceptação telefônica também comprova o envolvimento do réu 
Marcos Faria Alves com aqueles assaltos, fazendo inclusive menção a um 
dos automóveis que a quadrilha deixou em Avanhandava para ser 
utilizado nos crimes (fls. 319. Autos nº 24/2011. 2º vol.). (...)” (sic fls. 
3586vº/3591).

Desse modo, bem configurada a subsunção da 

conduta praticada pelos agentes, ora apelantes, ao tipo penal descrito no art. 

157, § 2º, incisos I, II e V, ainda que na forma do art. 29, ambos do Código 
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Penal, no caso de Marcos e Paulo José, eis que da prova amealhada exsurge o 

efetivo emprego de armas de grosso calibre, o concurso de agentes e a 

restrição da liberdade das vítimas dos assaltos (clientes, funcionários e 

policiais militares).

2) Tráfico de drogas e associação para o tráfico

Eliseu e José Eduardo foram acusados por incursão 

nos artigos 33 e 35, ambos da Lei de Drogas. Todavia, somente Eliseu foi 

condenado pelo delito de associação para o tráfico, com base nas negociações 

travadas por telefone, devidamente interceptadas.

O douto Juízo a quo entendeu que os interlocutores, 

nas gravações, se utilizam de palavras que, por si só, não sinalizam a 

mercancia ilícita, bem como que a ausência de apreensão de entorpecentes 

não confere a necessária certeza à condenação. Aduziu, ainda, em seu 

decisum, ser atípica a negociação de drogas, pois lhe falta o objeto material 

do crime de tráfico. Acrescentou que, mesmo que se entenda que a apreensão 

dos estupefacientes é dispensável à prova da materialidade da traficância, os 

diálogos gravados, por si só, são insuficientes à formação do juízo de certeza 

da culpa. Mencionou o art. 167, do Código de Processo Penal  o mesmo que 

fundamenta o pleito do órgão acusatório para que se considerem as 

interceptações como provas aptas a integrar a lacuna existente devido à 

ausência de vestígios. O douto Magistrado entendeu que não se pode sequer 

aplicar tal dispositivo, que indica a utilização de prova testemunhal para 

preencher a falta de exame de corpo de delito, uma vez que não houve 
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depoimento de testemunhas que tenham visualizado as drogas mencionadas 

nas gravações.

Nesse passo, José Eduardo também foi absolvido do 

crime de associação para o tráfico, eis que “as interceptações de fls. 

1480/1481 (Autos nº 24/2011. 8º vol.), não comprovam o vínculo de 

estabilidade e permanência” (fls. 3597).

Com efeito, respeitado o entendimento do douto 

magistrado, entendo que assiste razão ao inconformismo Ministerial. 

José Eduardo e Eliseu foram denunciados por 

adquirir, transportar e entregar entorpecentes. E as interceptações 

telefônicas, ao contrário do consignado na r. sentença, são mais do que 

suficientes à comprovação de tais condutas. 

Nem se diga que se está ferindo norma processual, 

eis que, de fato, houve apreensão de grande quantidade de entorpecentes da 

quadrilha, em duas ocasiões. Inclusive, há gravações nas quais Eliseu 

comenta a respeito de uma dessas oportunidades:

“Telefone 1164271782
Data início: 23/02/2011 10:32:54
Data término: 23/02/2011 10:34:35
Duração: 00:01:41
Comentário: Paçoca x Homem
Resumo: SOBRE 87 QUILOS DE DROGA PERTENCENTE AO 
BANDO QUE FOI APREENDIDO.
Transcrição: Homem fala que precisa falar com ele urgente. Paçoca fala 
que La em Limeira La, aquela caminhada, agora de manhã assistindo 
televisão os meninos entraram em cana, oitenta e sete quilos de baguio 
(87 quilos). Homem diz que precisa falar uma outra situação com ele”.
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E, ainda que fossem desconsideradas tais 

apreensões, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido 

de que, em caso de impossibilidade de realização do exame de corpo de 

delito, porque os vestígios desapareceram, mas não houve desídia por parte 

do Estado, é necessário aceitar outros tipos de prova, como o próprio art. 167, 

do Código de Processo Penal sugere, sob pena de se perpetuar o injusto 

penal. Confira-se:

É tradicional a regra contida no art. 158 do Código de Processo Penal, 
segundo a qual o exame de corpo de delito é indispensável nas infrações 
que deixam vestígios, podendo ser suprido pela prova testemunhal 
somente quando tenham os vestígios desaparecido. Noutras palavras, 
quando não for possível fazer o exame, direto ou indireto, aceita-se a 
prova da existência do crime por meio de outras fontes.
Não tenho dúvidas a respeito desse entendimento.
No entanto, estou entre aqueles que defendem que as regras processuais 
devem ser apreciadas de acordo com o caso concreto, visto que normas 
rígidas e inflexíveis afastam o Direito da realidade, enfraquecendo sua 
natureza científica e prática. Na minha compreensão, em casos 
peculiares, a regra geral pode outorgar espaço à realidade retratada nos 
autos, porquanto simplesmente descartar elementos de prova, sólidos e 
coerentes, seria transformar o processo em instrumento inócuo. Em 
outros termos, penso que um conjunto probatório consistente poderá, em 
hipóteses especiais, superar a mencionada perícia. Tanto é assim que a 
própria legislação pátria, vimos, apesar de estabelecer o limite probatório 
do corpo de delito para as infrações que deixam vestígios, o temperou 
com a previsão de situação excepcional, em que o referido exame poderá 
ser suprido por outras fontes de prova.
Sem dúvida alguma, a dispensa da sobredita perícia somente será 
admitida quando o desaparecimento do corpo de delito não tiver 
decorrido da simples desídia estatal. Certamente que não se pode premiar 
o Estado negligente na produção da melhor prova. No entanto, parece-me 
igualmente contrário à melhor dogmática penal recompensar o criminoso 
com a impunidade sempre que este, ciente da relevância dos vestígios do 
delito, venha a destruí-los ou oculta-los, tal como habitualmente ocorre 
em organizações criminosas destinadas ao tráfico de drogas.
Ora, "os direitos e garantias constitucionais não podem servir de manto 
protetor a práticas ilícitas" (HC n. 103.236, Ministro Gilmar Mendes, DJ 
de 3/9/2010).
Após algumas reflexões, convenci-me de que, se de um lado, o limite 
probatório do corpo de delito contribui para a segurança jurídica, de 
outro, imperioso considerar que a legislação e o julgador não podem "ser 
ingênuos e muito menos adeptos de um laxismo que permita uma válvula 
de escape formal em determinados casos em que é claramente 
reconhecível que o corpo de delito foi deliberadamente destruído ou 
ocultado pelo próprio infrator na intenção de obter sua impunidade. É 
nessas horas que a Justiça não pode mesmo estar de olhos fechados. Deve 
mantê-los abertos e atentos a fim de julgar com equilíbrio e aplicar a 
força com precisão e proteção" (Tráfico e Não Apreensão da Droga. 
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Entendimento Recente do STJ Sobre a Questão da Materialidade 
Delitiva. Informativo Jurídico).
Assim postas as coisas, antecipo a improcedência da alegação de 
ausência de provas à condenação do paciente pelo crime de tráfico de 
drogas. Isso porque, há de se reconhecer que os acontecimentos narrados 
na sentença condenatória eram de difícil investigação, em face de suas 
características especiais, parecendo-me necessária a flexibilização de 
algumas normas processuais, sob pena de, sendo o crime de tráfico 
altamente veloz e eficiente em encontrar falhas no sistema repressivo 
estatal, ter-se o crescimento, em níveis incontroláveis, da impunidade e a 
corrosão do Estado e da sociedade. Observem que estamos diante de 
associação criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, atuando os 
agentes com sagacidade, disseminando a distribuição da substância 
proscrita. Este o quadro, na minha compreensão, seria incoerente 
simplesmente desconsiderar e ignorar a evidência de conversas 
telefônicas suficientes a demonstrar a atividade criminosa de modo 
incontestável. Penso que a atuação elaborada dos supostos infratores 
justificou a dispensa do exame de corpo de delito, possibilitando o seu 
suprimento por outros elementos de prova, notadamente o conteúdo das 
interceptações telefônicas, porquanto seguros, concretos e coerentes com 
os demais dados do processo. (...)”. 
HC 287.703/ES, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, 
julgado em 15/05/2014, DJe 23/05/2014.

Dos seguintes diálogos, transcritos tal como foram 

gravados (consoante Laudo Documentoscópico a fls. 2690/2696), se 

depreende claramente o envolvimento organizado com o tráfico por parte de 

Eliseu Cezário, vulgo “Paçoca”:

“Telefone 1187434192
Data início: 14/01/2011 20:43:05
Data término: 14/01/2011 20:47:28
Duração: 00:04:23
Comentário: Homem x Paçoca
Resumo: Paçoca adquirindo maconha de fornecedor em Curitiba
Transcrição: Homem fala que é a primeira vez que tá fechando a 
caminhada com ele, seiscentas peça, só que a vista. Paçoca fala que 
entendeu. Paçoca pergunta se o baguio é do verdinho é bom. Paçoca fala 
que se for do verdinho, pode mandar vinte, a quatrocentos e cinquenta é 
nove merréis (9 mil reais), tá na mão aqui. Homem fala que tem a pessoa 
para descer, mas quer que mande uma pessoa dele. Paçoca pergunta onde 
tá. Homem fala que tá em Curitiba.

Telefone 1187434192
Data início: 16/01/2011 20:13:08
Data término: 16/01/2011 20:16:43
DURAÇÃO: 00:03:35
Comentário: Homem x Paçoca
Resumo: Tráfico de drogas. Aquisição de maconha.
Transcrição: Homem pergunta se chegou aí. Paçoca fala que não tem 
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porra nenhuma. Homem fala que a mensagem foi enviada (sobre 
aquisição de maconha). Homem fala que a fita é o seguinte, a caminhada 
chega amanhã, livre de tudo, vai tá chegando aí, não é aquela, mas é uma 
situação daquela que pediu, bem prensadinha, bem bonitinha. Paçoca 
pergunta se é boa. Homem fala que se não for pode mandar de volta. 
Homem fala que vai mandar o menino, livre de tudo, quinhentos e 
cinquenta (550 reais cada quilo de maconha). Paçoca fala que porcaria 
leva de volta. Homem diz que já falou com o cara que pode ficar firmão.

Telefone 1187434192
Data início: 18/01/2011 17:26:20
Data término: 18/01/2011 17:28:24
Duração: 00:02:24
Comentário: Paçoca x Hni
Transcrição: HNI fala que o menino está fazendo quatrocentos, que deu 
um problema em uma situação e o menino não vai poder estar cumprindo 
com a palavra. Fala para ele deixar 10 no pente que a noite vai estar 
chegando para ele. Paçoca fala que já está desanimado, Hni fala que o 
menino foi levar uma caminhada e acabou batendo o carro e que para não 
faltar com a palavra eles diminuíram a caminhada e vão fazer a 400 reais. 
Fala para ele ajudar com mil na rio-niterói. Paçoca fala que tem que 
retirar o dinheiro, pois não guarda em casa.

Telefone 1187434192
Data início: 24/01/2011 16:22:30
Data término: 24/01/2011 16:25:45
Duração: 00:03:15
Comentário: Paçoca x Paulo

Transcrição: Paulo se apresenta como colega do cabeleireiro. Paçoca o 
reconhece diz que estava saindo da quebrada e que os meninos estavam 
tendo. Fala que são um e seiscentos. Paulo pergunta se tinha 'fechadura'. 
Paçoca fala que vai ver, pergunta se ele ia querer um fechado. Paulo fala 
que era ela, mas que poderia ser as duas juntas. Paçoca fala que estava 
saindo da casa do menino. Paulo pergunta se tem como ele ver... 
Pergunta se é da mesma que mandou da outra vez. Paçoca fala que é. 
Paçoca fala que é. Paulo pergunta se ele pegou. Paçoca fala que pegou e 
já trabalhou”.

Eliseu chegou a tratar a respeito de um caminhão de 

cocaína e outro de lidocaína:

“Telefone: 1164271782
Data início: 09/02/2011 22:13:52
Data término: 09/02/2011 22:17:53
Duração: 00:04:01
Comentário: Homem x Paçoca 
Resumo: HOMEM AVISA QUE TEM UM MENINO AQUI TA 
PRECISANDO DE UM CAMINHÃO DE CAFÉ (LIDOCAÍNA) E UM 
CAMINHÃO DE LEITE (COCAÍNA). OUTRO PRESO INFORMA AO 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0000293-34.2011.8.26.0438 - Penápolis - VOTO Nº 00.505  60/82

PAÇOCA QUE É LIDOCAÍNA”.

A negociação com vistas à aquisição e repasse a 

terceiros da droga ficou evidente. O mesmo se constata das interceptações 

relacionadas a José Eduardo:

“Telefone 1163438789
Data início: 22/02/2011 19:28:06
Data término: 22/02/2011 19:32:42
Duração: 00:04:36
Comentário: Preso Ricardo x Zé Eduardo
Resumo: PRESO VAI MANDAR UMA MULHER PEGAR 100 
GRAMAS DE COCAÍNA COM O ZÉ EDUARDO, AVISA QUE VAI 
PEGAR A DROGA É DONA DÉBORA. PRESO AVISA QUE PODE 
FICAR TRANQUILO QUE VAI DEPOSITAR NA CONTA DELE.

Telefone 1163438789
Data início: 22/02/2011 22:19:44
Data término: 22/02/2011 22:21:22
Duração: 00:01:38
Comentário: Zé Eduardo x Cesinha
Resumo: ZÉ QUER SABER SE TÁ TUDO CERTO. CESINHA FALA 
QUE TÁ NO BUZÃO E QUE TÁ TUDO SUAVE. ZÉ ORIENTA A 
NÃO FALAR NO TELEFONE E OBSERVA: SE ALGUÉM TIBER 
OUVINDO JÁ ERA, SÓ ESPERÁ PRA PEGAR”; CESINHA ESTÁ 
LEVANDO COCAÍNA PRA ZÉ DE SP PARA AVANHANDAVA.

Telefone 1163438789
Data início: 22/02/2011 22:35:08
Data término: 22/02/2011 22:35:57
Duração: 00:00:49
Comentário: Zé Eduardo x Cesinha
Resumo: ZÉ CONVERSA COM O MULA E QUER SABER SE 
ENTROU NO BUZÃO (ONIBUS CERTO). ESTÁ LEVANDO 
COCAÍNA ATÉ AVANHANDAVA. NOUTRAS CONVERSAS ZÉ 
PERGUNTOU PARA ELAINE, DE FORMA CODIFICADA O 
DESTINO DO ÔNIBUS DE SP ATÉ PRÓXIMO A AVANHANDAVA.

Telefone 1163438789
Data início: 23/02/2011 01:10:11
Data término: 23/02/2011 01:12:31
Duração: 00:02:20
Comentário: Zé Eduardo x Cesinha
Resumo: CESINHA LEVA COCAÍNA QUE PERTENCE AO ZÉ DE 
FORMA CODIFICADA ZÉ FALA ONDE ESTÁ. CSINHA RESIDE 
EM AVANHANDAVA. ZÉ ESTÁ COM LARISSA DENTRO DO SEU 
CARRO.
Transcrição: Zé pergunta se tá tudo certo. Cesinha fala que tá. Zé 
pergunta se deu uma parada. Cesinha fala que deu uma parada de meia 
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hora. Zé fala que não parou ainda. Cesinha pergunta se a Larissa está 
desmaiada. Zé fala que tá. Zé diz pra não falar nome e que tá 150 
quilômetros da cidade de lá pra cá, uma hora e meia tá lá. Cesinha fala 
que isso memo. Zé fala que tá em B (Bauru), naquela cidade que tem um 
hospital grande aquela colônia (penitenciária)”.

Outrossim, foram apreendidas grandes quantidades 

de entorpecentes e instrumentos para sua preparação durante a operação da 

ROTA no flat de João Amador, vulgo “Preto”, o qual também faz parte da 

quadrilha chefiada por José Eduardo e da qual Eliseu participava. Assim os 

policiais militares relataram a ocorrência no correspondente boletim de 

ocorrência:

“Em relação ao outro endereço, ou seja, na Rua Santo Amaro, 383, apto. 
805, local este bem próximo ao referido bar, informa o Sargento da 
Polícia Militar Scavacini, integrante da ROTA 91330, que lá chegando 
foi atendido peça indiciada posteriormente identificada como sendo 
Lorena Farias Souza, a qual de pronto franqueou a entrada dos policiais. 
Feita as buscas de praxe, foi encontrado no interior daquele imóvel, 
grande quantidade de pó branco, aparentando-se tratar de 
substância entorpecente, conhecida por COCAÍNA, bem como duas 
balanças de precisão, uma pistola 6.35 da marca COLT, devidamente 
municiada, constando a numeração 23128, duas máscaras e uma 
peruca. Segundo informações colhidas no próprio Edifício, a indiciada 
reside sozinha naquele local. Se já não bastasse isso, também no interior 
daquele imóvel, foram encontradas três chaves de veículos, sendo certo 
que, dois deles estavam na garagem do mesmo Edifício.

1)  BMW/X5, prata, 2005, de placas FJZ-0077/SP, cuja qual ostentava no 
momento da localização (FAX-1211/SP), veículo este produto de roubo, 
ocorrido em 22/07/10 (...). Consta também que no interior desse veículo 
havia outros dois pares de placas: EMJ-1718/SP e GFW-2020/SP.

2) FORD/FOCUS, prata, 2009, de placas EIO-3933/SP, ora produto de 
roubo, ocorrido em 12/01/11 (...).  
(...)
Narra também o Sargento da Polícia Militar Scavacini, que no 
interior do referido imóvel foi ainda encontrada outra chave, esta do 
apartamento identificado pelo número 601. Em diligências lá 
efetuadas, verificou-se que não havia ninguém porém em seu interior foi 
encontrado, 46 ampolas com a inscrição de CLORIDRATO DE 
LIDOCAÍNA, um tijolo de substância esverdeada aparentando-se 
tratar de MACONHA, um tijolo de substância amarelada, 
aparentando-se tratar de CRACK, treze pacotes de pó branco 
aparentando-se tratar de COCAÍNA, um recipiente plástico 
contendo substancia branca, aparentando-se tratar de COCAÍNA, 
uma balança de precisão e outros utensílios domésticos. (...)” (fls. 
568/569 dos autos nº 33/2011, que se referem ao mesmo inquérito 
policial instaurado para todos os envolvidos nos roubos na cidade de 
Avanhandava e cujas cópias só se encontram disponíveis nos autos da 
apelação dos corréus, de nº 0013367-24.2012.8.26.0438).
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Frise-se que as transcrições efetuadas pela Polícia 

Civil são fidedignas às gravações das ligações telefônicas interceptadas, 

havendo laudo pericial nesse sentido (fls. 2690/2696).

E a permanência e estabilidade da associação para o 

tráfico, tanto em relação a José Eduardo quanto a Eliseu, também está 

devidamente evidenciada por meio das interceptações. Isto porque ambos 

inclusive conversaram a respeito da operação da ROTA supracitada, 

revelando sua ligação com os demais criminosos, notadamente João Amador, 

o “Preto” e Ubirajara, o “Bira”, este último nominalmente mencionado:

Telefone 1163438789
Data início: 09/02/2011 21:22:23
Data término: 09/02/2011 21:33:25
Duração: 00:11:02
Comentário: ZÉ EDUARDO X PAÇOCA
Resumo: CONVERSAM SOBRE A AÇÃO DA ROTA EU PRENDEU 
PARTE DOS INTEGRANTES DO BANDO E AS PISTOLAS DA PM 
DE AVANHANDAVA. CITAM O SILVIO NA CONVERSA QUE 
TEMQ EU DAR 4 MIL REAIS AO GORDÃO, COMETNAM QUE O 
SILVIO É O BONZÃO.
Transcrição: Zé fala que ta chegando. Paçoca pergunta onde ta. Zé fala 
que ta chegando, ta perto de Jandira. Zé pergunta como que tá. Paçoca 
pergunta como que tá, pergunta se não tá acompanhando os barato (AS 
APREENSÕES DA ROTA). Zé fala que viu e desligou o telefone 
(NOTÍCIA DA IMPRENSA SOBRE AS PRISÕES). Paçoca pergunta 
como que ta lá (EM AVANHANDAVA). Zé fala que tá tranquilo. 
Paçoca fala que numerou lá, que acharam (AS PISTOLAS DA PM). Zé 
fala que a hora que chegar aí, vali ligar e marca amanhã, entende. Zé diz 
que o menino (GORDÃO) tava falando la pro Veinho (ZÉ PAULO), 
sabe o veinho, que o menino (JEFERSON  FILHO DE JOSÉ 
EDUARDO) levou os três para ele (TRES MIL REAIS PARA ZÉ 
PAULO  FORNECEU SUA CASA), então o menino la (GORDAO) 
flaou aquele dia que tava com ele (PAÇOCA), o menino (SILVIO) ficou 
de dar os quatro lá (QUATRO MIL REAIS DO ROUBO), só que o cara 
(SILVIO) gastou lá, não tem mais nada, acha. Paçoca faça para ficar 
longe disso. Zé fala que tá longe, é que ligou para o Veinho (ZÉ PAULO) 
lá e mandou dar na sua mão e tá chegando aí e não vali levar nada, o cara 
(SILVIO) não era o bonzão, então ele se vira. Paçoca fla que o baguio tá 
foda, tá tenso. Zé fla para ficar tranquilo, ta suave (EM 
AVANHANDAVA). Zé fala que a hora que chegar aí conversa que 
telefone tá foda, Zé fala que vai dormir e manhã troca ideia, aí vão falar 
em código. Paçoca fala que longe de tudo. Zé fala que longe de tudo, sem 
falar para ninguém. Zé pergunta se o Branquinho (FABINHO) tá 
apavorado. Paçoca fala que tá até internado. Paçoca fala que 
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acharam o baguio (PISTOLAS DA PM) na fita dos cara. Zé fala que 
entendeu. Paçoca fala que a bandeirinha da cidade (PISTOLA COM O 
BRASÃO DA PM). Zé fala vixe. Paçoca fala que ta todo mundo aqui. Zé 
fala que tem que resolver o negócio com o menino lá, Paçoca fala que 
o Boy tá guardado também. Zé pergunta porque. Paçoca fala que 
também já tinha estourado o moio dele. Zé fala coitado. Paçoca fala que 
tá cheio de dinheiro, o barato é dele e do outro. Paçoca fala coitado do 
Tinga. Paçoca fala que assinaram aquele moito também, vai que abre o 
bico (SOBRE O ROUBO DE AVANHANDAVA). Zé pergunta se falou 
com o mino lá (GORDÃO), aquele dos quatro (QUATRO MIL REAIS). 
Paçoca diz que não falou com mais ninguém. Zé fala que não é possível 
alguma coisa tá errada. Paçoca fala que Deus é maior, coloca na mão de 
Deus. Zé fala que tem que ficar ligado com o que acontece, o gravata 
(ADVOGADO). Paçoca fala que conversou com o Gravata 
(ADVOGADO), que assinaram onze B.O. Zé fala que já era. Paçoca 
fala que ta acionado tudo ta na mão dos cara e que o Bira é o chefão 
de tudo. Zé fala que ta bom, quando chegar aí. 

Outro dado relevante no sentido da responsabilidade 

de Eliseu e José Eduardo é a circunstância de o próprio Eliseu, junto com 

Walter, o “Gordão”, terem sido reconhecidos pelas vítimas do assalto à 

agência bancária de Avanhandava (fls. 1501/1502, 1503, 1504/1505, 

1506/1507, 1508/1509, 1510/1511, 1512 e 1513 dos autos nº 33/2011, que se 

referem ao mesmo inquérito policial instaurado para todos os envolvidos nos 

roubos na cidade de Avanhandava e cujas cópias só se encontram disponíveis 

nos autos da apelação dos corréus, de nº 0013367-24.2012.8.26.0438).

Assim, evidenciada a permanência, habitualidade e 

estabilidade do vínculo dos réus, imperiosa é a condenação de José Eduardo e 

Eliseu por tráfico e associação para o tráfico.

1) Corrupção passiva

Depreende-se que José Eduardo não só conhecia 

Marcos, como este realmente forneceu informações acerca da rotina da 
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Polícia Militar de Avanhandava, integrando, assim, a quadrilha e participando 

dos roubos que ocorreram. Além da palavra de Eliseu, por ele corroborada 

em Juízo, o depoimento em sede inquisitorial de Elaine, esposa de José 

Eduardo, também comprova o envolvimento de Marcos e o crime de 

corrupção havido entre ambos:

“(...) Sabia que o Zé Eduardo tinha planejado um roubo no banco 
Bradesco de Promissão que não tinha dado certo. Foi o PM Marcos 
quem estava passando as informações para Zé Eduardo. Com relação 
a esse PM, ele deu um toque no Zé Eduardo que ele estava sendo 
investigado pela Polícia de Promissão, inclusive tirou com o seu 
próprio celular uma foto do Zé que estava na Delegacia e combinou 
um encontro com o Zé numa lanchonete de Promissão que vende 
espetinho e como eu estava junto eu vi o Zé conversando com ele e 
depois o Zé mostrou-me a foto que o PM tinha em seu celular. O Zé 
ainda me disse posteriormente que pagava propina ao PM Marcos, 
que o reconheço na foto que me foi exibida pelo delegado e agora tomo 
conhecimento que seu nome completo é Marcos Faria Alves. Esclareço 
ainda, que uma das oportunidades que o Zé levou dinheiro para 
Marcos na cidade de Promissão, eu o acompanhei até uma casa que 
fica próximo a um pasto, onde Zé entregou certa quantia em dinheiro 
para Marcos, não sabendo informar quanto. (...)” (sic  fls. 1517 dos 
autos nº 33/2011, que se referem ao mesmo inquérito policial instaurado 
para todos os envolvidos nos roubos na cidade de Avanhandava e cujas 
cópias só se encontram disponíveis nos autos da apelação dos corréus, de 
nº 0013367-24.2012.8.26.0438).

Observo que a r. sentença, de fato, se limitou à 

análise do delito de corrupção passiva cometido por Marcos, olvidando-se, 

em sua fundamentação e dispositivo, de julgar a conduta atinente a José 

Eduardo, denunciado que foi por corrupção ativa.

Nesse sentido, consigno que o douto Parquet não 

opôs embargos de declaração contra esta decisão, a fim de que referida 

omissão fosse sanada, de sorte que a este Tribunal é defeso proceder ao 

julgamento de José Eduardo quanto a tal delito, sob pena de indevida 

supressão de instância.
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2) Formação de quadrilha

Em suma, a partir da análise de como se deram os 

delitos de roubo, associação para o tráfico e tráfico de entorpecentes, restou 

bem demonstrado que cada um dos apelantes exercia uma função na 

quadrilha, que era estável e permanente e visou à prática de vários delitos, 

ainda que não perpetrados, tais como o roubo ao banco Bradesco de 

Promissão, os roubos ao banco Santander de Avanhandava e à base da PM, 

bem como a mercancia ilícita, praticada por uma célula do grupo. Assim, não 

há dúvida de que a condenação por formação de quadrilha era mesmo de 

rigor e a sentença está bem fundamentada.

No entanto, observo que Paulo José também deve 

ser condenado pelo delito de formação de quadrilha, pois, a despeito do 

ponderado na r. sentença, há prova do dolo de tal recorrente em integrar a 

quadrilha. Tanto é assim que uma das armas utilizadas no roubo à agência 

bancária em Avanhandava, que pertencia a Antonio Carlos, o “Perninha”, 

ficou guardada em sua casa até que José Eduardo e seus filhos a levaram de 

volta a São Paulo. Outrossim, no dia em que os demais integrantes do grupo 

deixaram Avanhandava, Paulo José atuou como “batedor”, indo à frente em 

uma motocicleta para verificar a existência de fiscalização.

Outro dado relevante no sentido de seu 

envolvimento na organização criminosa é o fato de ter se aproximado de um 

funcionário dos 'Correios' da cidade de Avanhandava e inquirido acerca da 

quantidade de dinheiro em circulação, a quantidade de funcionários, dias de 
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maior movimento, entre outras informações relevantes. Uma vez que se sabe 

da amizade existente entre Paulo José e José Eduardo, evidente ser este mais 

um indício de que repassaria tais informações ao grupo, possivelmente 

interessado em assaltar o Banco Postal. 

Consigno, ainda, que o delito insculpido no art. 288, 

do Código Penal exige a associação para o fim de cometer mais de um crime. 

No entanto, pouco importa se estes foram cometidos ou não. Não obstante, 

mesmo os recorrentes alegando que os fatos ora em comento não constituem 

infração penal, eis que o tipo exige a associação para a prática de mais de um 

crime, seus argumentos não ultrapassam a realidade: todos os réus, aqui, 

estão se vendo processados não apenas pela prática de um delito, mas sim de 

dois. E isto resolve qualquer dúvida que pudesse pairar sobre a legalidade de 

suas condenações.

Com efeito, os ora apelantes foram acusados de se 

associarem para, ao menos, roubarem não só a agência do banco Santander, 

mas invadir e saquear também a base da Polícia Militar. Temos aqui clara e 

comprovadamente a associação para o cometimento de dois crimes, o que 

basta para a configuração da figura penal.

Passo à análise da dosimetria.

1) Roubo

Na primeira fase, as circunstâncias e as 
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consequências dos roubos foram consideradas desfavoráveis, eis que “os 

criminosos invadiram uma Base da Polícia Militar em pleno horário 

comercial, assim como a instituição financeira, demonstrando maior audácia 

e periculosidade dos assaltantes. De efeito, apenas pessoas versadas na 

prática de delitos desta natureza é que poderiam ter a ousadia de assaltar 

uma base da Polícia Militar já com vistas a um posterior crime em um banco, 

com toda a segurança que esses dois locais representam. Ademais, os 

criminosos planejaram friamente todos os pormenores à execução dos 

delitos, com organização e divisões de tarefas dentre os executores e 

mentores. E atemorizaram inúmeras pessoas no banco vítima e na pacata 

Cidade de Avanhandava/SP, inclusive quebrando o vidro da instituição 

financeira com uma marreta. (...) Acrescente-se que as consequências das 

infrações penais também foram reprováveis. Além da expressiva quantia 

monetária subtraída da instituição financeira (R$ 130.000,00) os assaltantes 

ainda levaram equipamentos militares (revólveres, pistolas, cartuchos, 

carregadores e coletes) da Polícia Militar e agrediram os milicianos, 

chegando a desmaiar um dos policiais, menoscabando das autoridades 

estatais” (fls. 3599vº). Em decorrência, na primeira fase da dosimetria, a pena-

base foi acertadamente exasperada em 1/4, perfazendo cinco anos de reclusão 

e doze dias-multa para Eliseu, Silvio e Marcos.

José Eduardo e Paulo José registram maus 

antecedentes (fls. 30, 34, 44 e 51 e fls. 20 e 27 dos apensos aos Autos nº 

24/2001-B, respectivamente), de sorte que em relação a estes a pena-base foi 

exasperada em aproximadamente 1/2, correspondendo a seis anos de reclusão 

e quatorze dias-multa.
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Na segunda fase, a pena de José Eduardo foi 

exasperada em 1/3, pela reincidência e pela agravante insculpida no art. 62, 

inciso I, do Código Penal, correspondendo a oito anos de reclusão e dezoito 

dias-multa.

Paulo José teve sua reprimenda aumentada em 1/6 

pela recidiva, perfazendo sete anos de reclusão e dezesseis dias-multa.

Silvio também teve sua pena elevada em 1/6 pela 

agravante do art. 62, inciso I, do supracitado Codex, totalizando cinco anos e 

dez meses de reclusão e quatorze dias-multa.

Eliseu fez jus à circunstância atenuante genérica da 

confissão espontânea, de sorte que sua pena retornou para o mínimo legal.

Na terceira etapa, presentes três causas de aumento, 

quais sejam, o emprego de arma, o concurso de agentes e a restrição de 

liberdade das vítimas, o MM. Juízo a quo exasperou as penas em 1/2.

Considerou, outrossim, três delitos de roubo (os 

patrimônios da empresa de segurança, do segurança e de um funcionário 

também foram lesados) em concurso formal e, por isso, exasperou a 

reprimenda em mais 1/6.

Consigno, por oportuno, que a r. sentença, embora 

tenha mencionado somente três delitos de roubo e não quatro (à agência 
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bancária, à empresa de segurança, ao segurança e a funcionário do banco) em 

sua fundamentação, adotou o número correto de delitos no dispositivo, o que 

nos leva a crer que de fato considerou quatro delitos de roubo no momento de 

determinar a exasperação do concurso formal. Todavia, a elevação de tal 

fração, nesta Instância, consistiria em reformatio in pejus, de modo que 

permanecem, aqui, inalteradas as penas. 

Assim, as penas intermediárias corresponderam a 14 

(quatorze) anos de reclusão, e 31 (trinta e um) dias multa para José Eduardo; 

12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa 

para Paulo José; 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão 

e 24 (vinte e quatro) dias-multa para Silvio; 08 (oito) anos e 09 (nove) meses 

de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa para Marcos e 07 (sete) anos de 

reclusão e 17 (dezessete) dias-multa para Eliseu.

O delito de roubo à base da Polícia Militar foi 

havido em concurso material com os demais em concurso formal, de sorte 

que as penas obtidas para cada réu após o cálculo do concurso formal foram 

somadas à pena correspondente a um só delito de roubo, tal como exposto 

acima, de modo que se tornaram definitivas as reprimendas de 26 (vinte e 

seis) anos de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa para José Eduardo; 

18 (dezoito) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 45 

(quarenta e cinco) dias-multa para Silvio; 13 (treze) anos de reclusão e 32 

(trinta e dois) dias-multa para Eliseu (quanto a este último réu haverá 

posterior alteração em decorrência da delação premiada, conforme se verá 

adiante).
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Em relação a Marcos e Paulo José houve, ainda, a 

consideração da causa de diminuição da participação de menor importância 

na razão de 1/6, eis que a r. sentença ponderou quanto a Marcos que sua 

“participação foi fornecer detalhes do funcionamento da Polícia Militar de 

Avanhandava/SP, permitindo não só a rendição da guarnição como também 

os assaltos na agência bancária. Mas que sequer organizou, liderou ou 

esteve presente na cena delitiva” e, quanto a Paulo José que “sua 

participação na empreitada criminosa se limitou a oferecer guarida aos 

assaltantes em sua casa, guardar os automóveis utilizados e permitir a 

realização de reunião em sua residência” (fls. 3603). 

Observo, ainda, que o douto Juízo a quo equivocou-

se ao fixar a pena final do réu Paulo José, após o decréscimo de 1/6 em razão 

da aplicação do art. 29 do Código Penal. Isto porque, se a pena houvesse sido 

corretamente calculada, resultaria em 18 (dezoito) anos, 11 (onze) meses e 15 

(quinze) dias de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa, e não na 

reprimenda fixada na r. sentença.

Mais uma vez, discordo das ponderações feitas pelo 

douto Juízo a quo diante das condutas efetivamente praticadas pelos réus. 

Todavia, sob pena de reformatio in pejus, é de se manter a pena de Marcos 

em 13 (treze) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 

pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, e de Paulo José em 14 (quatorze) 

anos e 07 (sete) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, tais como 

lançadas no decisum.

Entendo impossível considerar a participação de 
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José Eduardo como de 'menor importância', eis que as interceptações e o 

depoimento da Autoridade Policial evidenciaram ter sido ele um dos 

mentores dos roubos, ao lado de Silvio. 

2) Tráfico e associação para o tráfico

Na primeira fase, a r. sentença considerou 

desfavoráveis as circunstâncias do crime de associação para o tráfico, eis que 

Eliseu integrava uma associação com inúmeros outros participantes, a qual 

tinha como finalidade a mercancia de estupefacientes variados e em 

quantidades expressivas. As consequências da infração penal também são 

desfavoráveis, pois o movimento financeiro era vultoso, em razão das 

negociações. Assim, a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 

900 (novecentos) dias-multa para Eliseu, isto é, foi aumentada em pouco 

menos de 1/3. 

As circunstâncias e consequências da associação 

para o tráfico são as mesmas em relação a José Eduardo, que ainda ostenta 

maus antecedentes (fls. 30, 34, 44 e 51 do apenso próprio), razão pela qual 

sua pena-base atinge o patamar de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de 

reclusão e 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa, elevada que foi em 1/2.

Quanto ao delito de tráfico, com fulcro no art. 42 da 

Lei nº 11.343/06, entendo que a pena-base deve ser exasperada em 1/3 para 

Eliseu, eis que as interceptações revelarem a expressiva quantidade de drogas 

negociada,  chegou-se a conversar a respeito de caminhões de cocaína e 
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lidocaína  e a rentabilidade do negócio, sendo certo que de uma só vez 

Eliseu chegou a adquirir maconha por cerca de R$ 9.000,00. Pelos mesmos 

motivos e pelos aludidos maus antecedentes de José Eduardo, exaspero sua 

pena-base em 1/2.

Não se deve olvidar, ainda, a circunstância de que 

essa célula da quadrilha operava inclusive dentro das penitenciárias paulistas, 

entregando drogas a presidiários, conforme restou evidente nas interceptações 

telefônicas envolvendo José Eduardo:

“Telefone 1163438789
Data início: 22/02/2011 19:28:06
Data término: 22/02/2011 19:32:42
Duração: 00:04:36
Comentário: Preso Ricardo x Zé Eduardo
Resumo: PRESO VAI MANDAR UMA MULHER PEGAR 100 
GRAMAS DE COCAÍNA COM O ZÉ EDUARDO, AVISA QUE VAI 
PEGAR A DROGA É DONA DÉBORA. PRESO AVISA QUE PODE 
FICAR TRANQUILO QUE VAI DEPOSITAR NA CONTA DELE.

Telefone 1163438789
Data início: 23/02/2011 01:10:11
Data término: 23/02/2011 01:12:31
Duração: 00:02:20
Comentário: Zé Eduardo x Cesinha
Resumo: CESINHA LEVA COCAÍNA QUE PERTENCE AO ZÉ DE 
FORMA CODIFICADA ZÉ FALA ONDE ESTÁ. CSINHA RESIDE 
EM AVANHANDAVA. ZÉ ESTÁ COM LARISSA DENTRO DO SEU 
CARRO.
Transcrição: Zé pergunta se tá tudo certo. Cesinha fala que tá. Zé 
pergunta se deu uma parada. Cesinha fala que deu uma parada de meia 
hora. Zé fala que não parou ainda. Cesinha pergunta se a Larissa está 
desmaiada. Zé fala que tá. Zé diz pra não falar nome e que tá 150 
quilômetros da cidade de lá pra cá, uma hora e meia tá lá. Cesinha fala 
que isso memo. Zé fala que tá em B (Bauru), naquela cidade que tem um 
hospital grande aquela colônia (penitenciária)”.

Na segunda fase, observo que José Eduardo é 

reincidente (fls. 46 do apenso próprio), de sorte que sua reprimenda é 
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elevada, novamente, em 1/6.

Na derradeira etapa, ausentes causas de aumento ou 

de diminuição, torno definitivas as penas de Eliseu em 04 (quatro) anos e 

pagamento de 900 (novecentos) dias-multa para o delito de associação para o 

tráfico e em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 666 

(seiscentos e sessenta e seis) dias-multa para o crime de tráfico. As 

reprimendas de José Eduardo tornam-se definitivas em 05 (cinco) anos e 03 

(três) meses de reclusão e pagamento de 1.225 (mil duzentos e vinte e cinco) 

dias-multa quanto à associação para o tráfico e em 08 (oito) anos e 09 (nove) 

meses de reclusão, e pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-

multa quanto ao tráfico.

3) Corrupção passiva

Na primeira fase, houve a exasperação de 1/2, 

fixando-se a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-

multa, pois Marcos recebia a propina para passar informações atinentes aos 

trabalhos da Polícia Militar, órgão ligado diretamente à Segurança Pública, 

colocando em risco toda a Sociedade, e também os próprios colegas de farda, 

como aconteceu no assalto à Base da Polícia Militar.

Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, 

incidiu a causa de aumento de 1/3, prevista no art. 317, § 1º, do Código 

Penal, de modo que a pena passou ao patamar de 04 (quatro) anos de reclusão 

e 20 (vinte) dias-multa e assim tornou-se definitiva.
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4) Formação de quadrilha

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais foram 

consideradas desfavoráveis. Os réus integravam organização criminosa que 

age dentro e fora dos presídios paulistas, bem como congregava expressivo 

número de participantes. Ademais, dispunham de verdadeiro arsenal com 

armas de calibre pesado e eram especializados na prática de roubos a 

instituições financeiras e condomínios, tudo a demonstrar a complexa e sólida 

estruturação da associação.

As consequências do crime também apontam, de 

acordo com a r. sentença, para a necessidade de rigor na repressão punitiva, 

já que as investigações demonstraram a rentabilidade dessa empresa 

criminosa formada pelos réus. Para tanto, destacam-se as negociações de um 

relógio importado, além da posse de automóveis como BMW e Honda Civic 

por integrantes do grupo, bem como o local de encontro dos integrantes 

(apartamento do réu João Amador), tudo a indicar o quão rentável era a 

atividade ilícita dos associados. 

Nesse contexto, as penas-base foram exasperadas 

em 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias-multa, perfazendo 01 (um) ano e 06 

(seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.  Observo que o tipo penal 

do art. 288, do Código Penal não prevê pena de multa, de sorte que esta fica, 

aqui, afastada quanto a este delito.

José Eduardo teve sua pena aumentada em mais 06 
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(seis) meses, por conta de seus maus antecedentes, de sorte que sua pena-base 

correspondeu a 02 (dois) anos de reclusão. Fixo, aqui, o mesmo quantum em 

relação ao réu Paulo José, porquanto também ostenta maus antecedentes.

Na segunda fase, a pena de José Eduardo foi 

exasperada em 1/3, pela reincidência e pela agravante insculpida no art. 62, 

inciso I, do Código Penal, correspondendo a 02 (dois) anos e 08 (oito) meses 

de reclusão.

A reprimenda de Paulo José fica exasperada em 1/6 

em razão de sua reincidência, atingindo o patamar de 02 (dois) anos e 04 

(quatro) meses de reclusão.

Eliseu fez jus à atenuante da confissão espontânea, 

de sorte que sua pena retornou para o mínimo legal, isto é, 01 (um) ano de 

reclusão.

Na terceira etapa, a r. sentença aplicou a causa de 

aumento prevista no parágrafo único, do art. 288 do Código Penal e dobrou 

as reprimendas.

Contudo, assiste razão ao órgão Acusatório ao 

aduzir que, embora o crime tenha se dado anteriormente à alteração feita pela 

Lei nº 12.850/2013 em tal dispositivo, tal lei é posterior e mais benéfica, 

devendo ser aplicada ao caso.

Assim, sendo a associação armada, inclusive com 
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artefatos de grosso calibre, elevo as penas em 1/2, tornando-as definitivas em 

04 (quatro) anos de reclusão para José Eduardo, 03 (três) anos e 06 (seis) 

meses de reclusão para Paulo José, 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão 

para Eliseu, e em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão para Silvio e 

Marcos. 

No tocante ao pleito Ministerial de afastamento da 

delação premiada em relação ao réu Eliseu, observo ser impossível considerar 

o argumento trazido em suas razões recursais. O argumento é o de que a 

confissão de Eliseu não foi dada em colaboração com a Polícia, mas em troca 

de ser atendido um pedido seu no sentido de que não fossem revelados áudios 

captados nas interceptações, nos quais seu envolvimento amoroso com 

mulher de corréu restou evidente, pois seria punido com morte pela 

organização criminosa.

Deveras, não há elementos nos autos que autorizem 

o acolhimento de tal consideração. Há nos autos, sim, como bem ressaltou o 

douto Magistrado a quo, que “como a própria Autoridade Policial 

reconheceu em seu depoimento judicial, prestou valiosíssimas informações 

que auxiliaram sobremaneira no esclarecimento dos delitos e na 

identificação de alguns comparsas. Aliás, por inúmeras ocasiões seu 

interrogatório extrajudicial foi utilizado para corroborar a condenação dos 

corréus” (fls. 3603).

Embora as investigações estivessem avançadas 

quando de sua oitiva em sede inquisitorial e tenha sido realmente difícil 
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extrair mais informações de Eliseu em Juízo, fato é que sua narrativa  a 

princípio por ele corroborada sob o crivo do contraditório  serviu para 

silenciar quaisquer apelos no sentido da absolvição para muitos de seus 

corréus, bem como auxiliou a Autoridade Policial a identificar um dos 

integrantes da quadrilha que atuou no roubo à agência bancária em 

Avanhandava, Álvaro Ataíde, conforme declarado pelo próprio Delegado de 

Polícia, Dr. Carlos Henrique Cotait. 

Contudo, assiste razão ao douto Parquet ao 

asseverar que tal diminuição deve se dar somente quanto aos delitos 

confessados e quanto aos quais houve efetiva colaboração, quais sejam, de 

roubo e quadrilha. Eliseu negou qualquer envolvimento com o tráfico, bem 

como refutou associar-se para este fim, de sorte que as penas atinentes a tais 

crimes devem permanecer tal como lançadas na r. sentença. 

Sendo assim, pela delação premiada reduzo de um 

terço (1/3) suas reprimendas relativas aos roubos e à formação de quadrilha, 

eis que, como bem consignado na r. sentença,  “sua colaboração ocorreu 

após deflagrada toda a operação policial e identificado alguns integrantes 

do banco, de sorte que não é possível conceder-se a diminuição em grau 

máximo” (fls. 3603). Tais penas correspondem a 09 (nove) anos e 08 (oito) 

meses de reclusão, mais pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

Preservo o regime fechado para o início do desconto 

da reprimenda de todos os réus, diante da gravidade concreta de suas 

condutas, acima já valoradas nas circunstâncias e consequências dos crimes, e 
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do quantum de pena imposto.

No tocante ao pleito de incidência do art. 387, § 2º, 

do Código de Processo Penal, que determina que o tempo da prisão 

provisória deve ser computado para fixação do regime inicial de 

cumprimento da reprimenda, entendo não ser possível sua aplicação, 

conforme entendimento desta C. Câmara:

Ementa: HOMICÍDIO  pena  base fixada no mínimo legal e reduzida 
corretamente na metade em razão do iter criminis percorrido. REGIME 
INICIAL  detração  consideração do tempo de prisão processual para 
fixação do regime inicial  art. 387, §2º, do CPP - impossibilidade de 
entender-se o dispositivo legal como progressão antecipada, visto ser 
inviável a análise dada a falta de elementos a respeito do 
cumprimento da prisão cautelar, devendo a questão ser melhor 
analisada em execução  impossibilidade da progressão indireta  
dispositivo legal que na verdade prevê desconto de pena processual da 
pena imposta para fins do art. 33, §2º, do CP - caso em tela em que o 
regime foi fixado com base no art. 33, §3º, do CP, onde não se leva em 
conta o quantum de pena imposta  improvimento. (Apelação nº 
0016797-87.2012.8.26.0048; Relator: Lauro Mens de Mello; Atibaia; 8ª 
Câmara de Direito Criminal; Data de Julgamento: 07/05/2015)

Quanto ao pleito de redução da pena de multa e do 

valor unitário, observo que me filio ao entendimento segundo o qual:

 “não se pode olvidar, entretanto, o peculiar fator determinado pela lei 

para a fixação da pena de multa: o magistrado deve atentar 
principalmente para a situação econômica do réu (art. 60, caput, CP). 
Verificando-se que sua situação financeira é consistente e elevada, deverá 
ter o valor de cada dia-multa estabelecido em valores superiores a um 
trigésimo do salário mínimo. Se, feito isso, continuar insuficiente, pode o 
juiz elevar o número de dias-multa. O mais relevante é que a sanção 
pecuniária tenha repercussão considerável no patrimônio do condenado”. 
Nucci, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 14ª edição, Rio 
de Janeiro: Forense, 2014, p. 402.

O art. 60, § 1º, do supracitado Codex, dispõe 
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claramente que:

§ 1º - A multa pode ser aumentada até o triplo, se o juiz considerar que, 
em virtude da situação econômica do réu, é ineficaz, embora aplicada no 
máximo.

E assim está justificado na s. sentença a cominação: 

“Levando-se em consideração as condições econômicas dos envolvidos 
(ante a lucratividade dos crimes praticados, conforme já demonstrado), o 
dia-multa deve ser fixado em 1/10 do salário-mínimo vigente à época do 
crime (7/1/2011) para tosos os réus condenados” (fls. 3603vº).

Ademais, frise-se que os crimes de tráfico e de 

associação para o tráfico já têm, por si só, reprimendas pecuniárias de grande 

vulto, porque a Lei nº 11.343/06 objetivou justamente desencorajar a prática 

dos delitos nela previstos, que causam danos nefastos à sociedade e são de 

natureza altamente lucrativa.

Destarte, não merece reparo a fixação da pena de 

multa e seu valor unitário, eis que adequados e proporcionais à gravidade dos 

ilícitos perpetrados e à condição socioeconômica dos réus, portanto, 

suficientes para a necessária repreensão. 

Incabíveis, outrossim, quaisquer benesses como a 

substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos ou a 

concessão de sursis, nos termos dos artigos 44, incisos I e III, cumulados com 

o inciso II, nos casos dos réus reincidentes José Eduardo e Paulo José,  e 77, 

caput, ambos do Código Penal. 

Ao final, em face do concurso material entre os 
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delitos de roubo, de roubo em concurso formal, de associação e tráfico, de 

formação de quadrilha e de corrupção passiva, impende somarem-se as 

respectivas penas.

Diante do exposto, rejeito a preliminar; dou 

parcial provimento aos apelos defensivos para reconhecer a aplicação do 

art. 288, parágrafo único, do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 

12.850/2013, posterior e mais benéfica, e afastar a pena de multa fixada em 

relação ao delito de formação de quadrilha; e acolho parcialmente a 

irresignação Ministerial para condenar José Eduardo de Souza e Eliseu 

Cezário, pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e José 

Eduardo de Souza pelo crime insculpido no art. 35, caput, da mesma Lei, 

condenar Paulo José Marques, por incursão no art. 288, parágrafo único, do 

Código Penal, aplicar a redação dada a tal causa de aumento pela Lei nº 

12.850/2013, bem como restringir a incidência da delação premiada somente 

em relação às penas dos delitos de roubo e formação de quadrilha cometidos 

pelo réu Eliseu Cezário. Mantendo-se, no mais, a r. sentença, também por 

seus fundamentos, e preservado o regime inicial fechado, as penas dos réus 

passam a corresponder a:

José Eduardo de Souza: 44 (quarenta e quatro) 

anos de reclusão e 2.158 (dois mil cento e cinquenta e oito) dias-multa, no 

valor unitário de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos 

crimes, por incursão no art. 157, § 2º, incisos I, II e IV c.c., por quatro vezes, 

na forma do art. 70, e art. 157, § 2º, incisos I, II e IV c.c. art. 288, parágrafo 

único, todos do Código Penal, c.c., artigos 33 e 35, caput, da Lei nº 
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11.343/2006, na forma do art. 69 do supracitado Codex.

Eliseu Cezário: 20 (vinte) anos e 04 (quatro) meses 

de reclusão e 1.587 (mil quinhentos e oitenta e sete) dias-multa, no valor 

unitário de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos crimes, 

por incursão no art. 157, § 2º, incisos I, II e IV c.c., por quatro vezes, na 

forma do art. 70, e art. 157, § 2º, incisos I, II e IV c.c. art. 288, parágrafo 

único, todos do Código Penal, c.c., artigos 33 e 35, caput, da Lei nº 

11.343/2006, na forma do art. 69 do supracitado Codex.

Paulo José Marques: 18 (dezoito) anos e 01 (um) 

mês de reclusão, e 33 (trinta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/10 (um 

décimo) do salário mínimo vigente à época dos crimes, por incursão no art. 

157, § 2º, incisos I, II e IV c.c., por quatro vezes, na forma dos artigos 70 e 

29, e art. 157, § 2º, incisos I, II e IV, na forma dos artigos 69 e 29, todos do 

Código Penal, c.c. art. 288, parágrafo único, também na forma do art. 69 do 

aludido Codex.

Marcos Faria Alves: 19 (dezenove) anos, 09 (nove) 

meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 52 (cinquenta e dois) dias-multa, no 

valor unitário de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos 

crimes, por incursão no art. 157, § 2º, incisos I, II e IV, c.c., por quatro vezes, 

art. 157, § 2º, incisos I, II e IV, na forma dos artigos 70 e 29, c.c. art. 288, 

parágrafo único, c.c. art. 317, § 1º, na forma do art. 69, todos do Código 

Penal, além de ter declarada a perda do cargo de Policial Militar do Estado de 

São Paulo.
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Silvio de Oliveira Dias: 21 (vinte e um) anos, 02 

(dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-

multa, no valor unitário de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à 

época dos crimes, por incursão art. 157, § 2º, incisos I, II e IV, c.c., por 

quatro vezes, art. 157, § 2º, incisos I, II e IV, na forma do art. 70, c.c. art. 

288, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Ely Amioka

Relatora
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