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JVIEMO PENAL 167000g 
Vila Nova Floresta, 02 de setembro de 2009. 

De Diretor Geral: 
Danilo Marcos de Almeida da Silva Gomes 

Para Superintendência de .Alticulação Institucional de Gestão de Vaga: 
Bei Murilo Andrade de Oliveira 

Assunto: Progressio regime... 
	ftp 

Io'tP9 
Comunicamos, a V ,Sa que o sentenciado ADE1LION VIANA, filho 

de Maria Mima Viana, foi colocado em liberdade, reme aberto, em 2810812009. 

ANEXO: Cópia da Sentença 

Cordialmente, 

1 
Danilo Marcos de Almei a da Silva Gomes 

Diretor Geral em Exercício 
Masp 1.079.621-3 
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Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais 

VARA DE EXECUÇÃO PENAL 
DA COMARCA DE GOVERNADOR VALADARES-MG 

ALVARÁ DE SOLTURA 

O DR. PAULO CÉSAR PENIDO COELHO, MM. Juiz de bireito da Vara de 
Execuções Criminais, desta Comarca de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais, na forma 
da lei, etc. 

PELO PRESENTE, por mim mandado digitar e assinado, determino ao Sr. Diretor 
do Estabelecimento Prisional ou a quem as vezes fizer, que cumprindo-o, ponha incontinenti em 
liberdade, se por outro motivo não estiver  preso  o sentenciado ADEILTON VIANA, brasileiro, 
solteiro, servente de pedreiro, filho de Sebastião Soares de Souza e Maria Dilma Viana, nascido aos 
20/07/1981, natural de Araçuaí/MG, residente na Rua Gustavo Guedes, n° 186, Povoado de Neves,  
município de Araçuaí/MG,  sabendo ler e escrever, e comunico que o mesma cumprirá pena no 
REGIME ABERTO,  com relação aos autos de Execução Penal n° 105.07.220.174-9, e autos 
criminais n° 0024.02.805.206-6 (VEP/GV 105.07.220.174-9), originários da Décima Vara de Belo 
Horizonte/MG, e autos n° 0034.05.035.530-3 (VEP/GV 105.07.222.742-1), originários da 
Segunda Vara da Comarca de Araçuai/MG. Considerando que deva se inferir que ordens de 
prisão anteriormente proferidas nestes autos já se encontram devidamente resolvidas, e que, nos 
processos criminais que deram origem a esta execução o mesmo tenha ocorrido, uma vez que 
neles já foi proferida decisão de mérito, quaisquer anotações ou mandados de prisão porventura 
pendentes de cumprimento, que se refiram autos de Execução Penal n° 105.07.220.174-9, e autos 
criminais n° 0024.02.805.206-6 (VEP/GV 105.07.220.174-9), originários da Décima Vara de Belo 
Horizonte/MG, e autos n° 0034.05.035.530-3 (VEP/GV 105.07.222.742-1), originários da 
Segunda Vara da Comarca de Araçuai/MG, não deverão se constituir em óbice para o 
cumprimento da presente ordem de soltura. 

CUMPRA-SE. 

DADO e passado nesta cidade e Comarca de Governador Valadares, Estado de 
Minas Gerais, aos 26 de agosto de 2009. Eu„ Sulani assimbeni Vargas, Escrivã Judicial, da 
Vara de Execuções Penais, o digitei e assino. 

Paulo esar Penido Coelho 
Juiz de Direito 

Cód. 10.25.097-2 
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GOVERNO DE MINAS GERAIS 
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL 
SUPERINTENDÊNCIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DE VAGAS 

Memorando NMP/DGV n° 805/2009 
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Belo Horizonte, 28 de janeiro de 2009. 

Para: Carlos Henrique Naciff Ferreira 
Diretor-Geral da Penitenciária Francisco Floriam de Paula 
sc 

Senhor Diretor, 

Informamos a V.Sa. que os presos abaixo relacionados, não possuem o perfil 

adequado para a unidade solicitada, uma vez que a Penitenciária de Tecifilo Otoni é uma 

unidade de segurança mínima. 

Adeilton Viana-34388 
Almir Cruz de Souza-84717 
Eidy Jacinto Felix-106210 

PROTOCQLO 

Qe01\4,111131-11121110121010151 °0  
RUB CA 
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SUPERINTENDÊNCIA DE ARTICULAÇÃO 

INSTITUCIONAL E GESTÃO DE VAGAS 
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GOVERNO DE MINAS GERAIS 
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL 
PENITENCIÁRIA FRANCISCO FLORIANO DE PAULA 

IR 111111111111111111111110111111111 
Separador de novo documento 

• REQUERIMENTO  
DE TRANSFERÊNCIA 

Sr. Superintendente, 

Eu, da A\ c cv,  
Filho de 
e de  ro 	 C--  

infopen 34 ‘6 R 	, deGidamente matriculado neste Estabelecimento 
originvàfio da comarca de  jy-Lex,e,-Let,.:  

• Prisional, venho por meio desta solicitar à Vossa Senhoria minha 
transferência para a 	  

motivo: Jct . 	  

, 	s 0A-L  

C 	 e  

L>-42, 	co-ts  

--(3Lz.„ 

• 
Esperando contar com a vossa colaboração e atenção subscrevo-me. 

Pede e espera deferimento. 

Vila Nova Floresta,  (S),,  de 	 

Acteii 	dta4/-2,11  

Sentenciado 

  

de caco& . 

     

     

AV. PRINCIPAL, SiN° — VILA NOVA FLORESTA — CEP 35001-970 — GOVERNADOR VALADARES — MINAS GERAIS 
Fone/ Fax: (0XX33) 3215-5122 
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Carlos Hen 	rciff Ferreira 
Diretor Gera e 	itenciária 

N') PROTOCOLO: 

RUBRICA: 
1210 

DATA: 

Ihuó. Sr. 
Bel.. Mutilo Andrade de Oliv " a 
DD. Superintendente de Artur_ 

BELO HORIZONTE-MG 

-j\perintendência de Articulação REr 

- 0•)\  

Institucional e Gestão de Vagas 

1••••■■••.... 
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

	

;44 	SECRETARIA 	DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL 
PENITENCIÁRIA FRANCISCO FLORIANO DE PAULA 

	

Oficio PENAL 793/2008 	

AÇ)  2/3 
	

Vila Nova Floresta, 24 de março de 2008 

Assunto: Solicitação... 

Solitamos a V.S& autorizar as transferências dos sentencia 

abaixos relacionados, para as Unidades constantes nos requerimentos em 

com os devidos motivos. 

1. ADEILTON VIANA, INFOPEN 34388, filho de Sebastião 

Soares de Souza e Maria Dilma Viana; 

2. DONIZETE ALVES MONTEIRO, INFOPEN 20606, filho 

de Sebastião Monteiro de Paula e Geralda Alves Monteiro; 

3. EIDY JACINTO FÉLIX, INFOPEN 106210, filho de 

Castorina Jacinto Félix e Noeme Rodrigues Félix; 

4. MARCELO CAETANO DA SILVA, INFOPEN 61021, filho 

de Geraldo Caetano da Silva e Maria das Graças Silva; 

5. MANOEL ROSA DA SILVA, INFOPEN 88940, filho de 

FrancEsco Honário dag Silva e Palmira Rosa da Jesus. 

Atenciosamente, 

Av. Principal, sin.° Vila Nova Floresta - CEP3500I-970 - Governador Valadares - Minas Gerais 
Fone/R:x(0)003)3215-5122 
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GOVERNO DE MINAS GERAIS 
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL 
PENITENCIÁRIA FRANCISCO FLORIANO DE PAULA 
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REQUERIMENTO  
DE TRANSFERÊNCIA 

Sr. Superintendente, 

Eu, 	cstsG-SA  

origmano da comarca de  RAD,,  

• infopen 	 , de—vidamente matriculado neste Estabelecimento 
Prisional, venho por meio desta solicitar à Vossa Senhoria minha 
transferência para a 	  

motivo: 	  

• 

Esperando contar com a vossa colaboração e atenção subscrevo-me. 

Pede e espera deferimento. 

Vila Nova Floresta,  2  deor-v-,Q.A. ( i  	de  (9  

MIL,F4  Vi--C1/1.  
Sentenciado 

Av. PRINCIPAL, S/N° — VILA NOVA FLORESTA— CEP 35001-970 — GOVERNADOR VALADARES — MINAS GERAIS 
Fone/ Fax: (0)0(33) 3215-5122 



Fale com a emtg: 
atendimento@cemig.com.br  

5.637) Constante: 

30 kWh X R$ 0,120006 
7 kWh X R$ 0,269931 

Total do fornecimento 

• 

- 

- 	 - 

(Leitura Atual: 	5.674 - Leitura Anterior: 

Serviços prestados pela CEMIG 
Cálculo do Valor do Fornecimento: 

2/  

ecb°°  

1 er Consumo kWh: 	37 

5,49 

Histerico do Consumo da iânsrgla Elétrica 

	

rii 	C:cai-sura.? !tátil( tAndin L:i'farDio 	é aturas 	Atraso 

	

jUL/2007 	37 	1 

	

JUN/2007 	38 	1 

	

MAI/2007 	46 	2 

	

A8R/2007 	37 	1 

	

MAR/2007 	34 	1 

	

FEVOIE7 	58 	 2 
JAN 	7 	32 	1 

	

DEZ/2006 	25 	1 

	

N0V/2006 	18 	1 

	

OUT/2005 	14 	O 

	

SET/2006 	24 	1 

	

AGO/2006 	33 	1 

	

JUL/2006 	23 	O 
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Valor COFINS 1 Reservado ao Fisco R$O,31 	 A97F.26DE.613A.138B.5128.1E43.18FB.8F29 
!aiorPA3EP 

=RU1,07 

1 
CNPJ 06.981.100;0001-16 
Insc Estadual 062.322136 0087 
Av. Barbacena, 1200 - 17 Andar -Ala A1 
CEP 30190-131 - Belo Horizonte - 4/G - Brasil 

MARIA DILMA VIANA Sferante a Julho/2007 
RUA GUSTAVO GUEDES 	00186 CS 

- 	- --POVOADO -DE -NEVES- 
39600-000 ARACUAI 	 MG- 
tPF 	000055852856U 	 .04/p6 	 12/08_ 

	ClassificaçãO  RESIDENCIAL MONOFÁSICO  

_Nota,F4aca1CONta-dei-Enargia Elétrica — Série 0ng 151792792 	PTA 14g 

--; 	DMMedeUMum' 	 DdkadeNotaFtscal . 
Antedu . Atual 	IsredmoM4-11 EmMallo 	 Apresentação 

; 09/07- ' 	10/07  
Np do medidor: MR948002347 

16.000114527.70 01/01 

Dialtallzacao 

* Tarifa vigente conforme Resolução Aneel no 446, de 0'.y04/2007. 
* Faturamento pela tarifa social - desconto de R$ 11,7; 
* Isenção da Recomposição Tarifária Extraordinária. 
cw Isenção de ICMS: Decreto U. 43.080/02 - Anexo I - I'ex 79a. 
* Se você estiver inscrito no Cadastro único do verno 
Federal, e ainda não se cadastrou, ligue no tilefone 
030e_alo_i95, munido do ;mu Cartão Social, desta  
e de um documento;-- para--- s.; - ,:z.eac':= 	 

   

   

Energia 	 1,67 	30,42  
Diairibuiçao 	 2,77 	50,45 
Trammienno _ 	 0,22 	4,01 
ENwmoasetoriala 

rint.ima 	 0,38 
T MJ 	 5,49 100..:',61  
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, 



• (râ  Recusado 4*  

G) inforinação escrita 
por terceiros 

Oto Endereço Insuficiente 

4,0 Não existe número indicado 

Reintegrada ao Serviço Postal em: 

PARA USO DO CORREIO 

_  • 

atendirnento@cemig.com.br  A Melhor Energía Amfgo - 

±Â MG 
oiwilimçmsx 

Cemig Distribuição S.A. 
CNPJ 06.981.180/0001-16 
insc. Estadual 062.322136.0087 
Av. Barbacena, 1200 -17 Andar 
Ala A1 - CEP 30190-131 
Belo Horizonte - MG - Brasil 
Http://www.cemig.com.br  

Contrato 
84451 02 80 8420 4 	Especial 

	

01 02 O 01 	I 735ã73G1IDRIa 

	

A69948002347 	CEMiO 
'coftReNo`b.  

Não lenle soltar 
..A54„tww  
fflo que estiver preso em árvores ou fios eiffir~•  

ENEMU 1~~- 
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MARIA DILMA VIANA 
RUA GUSTAVO GUEDES 

POVOADO DE NEVES 
39600-000 ARACUAI 

00186 CS 

' MG 

SM1:02483-061-à-02328946-0O2147 

NOTA FISé1IL3CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 

Vencimento: 23/07/2007 

AA 810/0424 

1/11II■••■•■•■•■•■■ .--... 	  

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO: 
Av. João Valentim Pa3coal, 741 - Centro 
CEP - 351607003 - Ipatinga 

Assinatura e número do carteiro: 

    

    

■■• 
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Qualidade do fornecimento de energia elétrica 
Local: ARACUAI - 	pertencente 
a : REG. DISTR. ARACUAI 
Mês : MAI/2007 

Valores verificados 

DIC=00,00 ; FIC=00,00 ; DMIC=00,00 

Foram consideradas somente as Interrupções 
maiores que 3 minutos. 

Valores máximo§ permitido*, por mãe, Mn sua 

U.C.: 0IC=22,00 ; FIC=14,00 ; DIVIIC=11,06 
Tensão : Nominal • 220/127 Volta 

Mínima • 201/118 Volta 

Máxime = 231/133 Volts 

Descrição dos Indicadora, de Qualidade do 
Fornecimento: 

DIC: Duração de IntemimPo por Unidade 
Consumidora, expressa em horas; 

PC: ~penda de Intenupção por Unidade 
Consumidora, expressa em número de Intemtpcões; 

DMIC: Duração Máxima de Interrupção Contínua 
por Unidade Consumido?, expressa em horas. 

É direito do consumidor scficiter a apuração dos 
Indicadores De, Fica DAC a qualquer tempo. 

É direito do consumidor neceber compensação 
quando ocorrer violaçto dos padrões de 

• continuidade Individuais 

Informações sobre as Condições Gerais de' 
Fornecimento, Tarifas, Produtos, Serviços Prestados e 
impostos se encontram à disposição dos consumidores, 
para consulta, nas agências de atendimento e no site: 
http:/hvww.cemig.com ,br, 

O valor desta Nota Fiscal está sujeito á penalidades 
legais vigentes, após o vencimento, 

O cheque devolvido torna sem valor a quitação d9 
Nota Fiscal, 
O pagamento desta Nota Fiscal não quita débitos 
anteriores. 
F24.7 i.vnd Cerniu: 0800 310 198 
Agência Neciertal de Energia Elétrica -ANEEL 
144 - Ligação Gratuita de telefones fixos • 
tarifado rm miem para telefones odularea 

Ouvidoria CEMIG : (31) 3299-3839 

Número sequencial 296.999 

Consulta sobre o consumo de energia elétrica (kWh). Anote a posição dos ponteiros do seu meEtidor de energia elétrica nos círculos abaixo, ou copie os números nos quadrinhos, da acordo com o tipo de 
medidor. Se o medidor for de quatro ponteiros, deixe o primeiro círculo da esquerda em branco. 
Em seguida, Falo com a ComIg - 0800 310 198. 

SAIA DA FILA. 
Consulte seu banco e faça a opção de Débito Automático_ 

É rápido, prático e você não pega por esse serviço. - 

IDENTI FICADOR; 0.112,749-7 
Li 

. IFJOWWOW 
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GOVERNO DE MINAS GERAIS 
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL 
SUPERINTENDÊNCIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DE VAGAS 

Oficio NMP/DGV n° 2405/2007 

Belo Horizonte, 23 de março de 2007. 

Assunto: Autorização de Transferência 

Meritíssimo Juiz, 

Comunicamos a V. Exa. que autorizamos a transferência dos sentenciados, 

abaixo relacionados, do Presídio Doutor Carlos Vitoriano para a Penitenciária Francisco 

Floriano de Paula. 

Adeilton Viana-34388 	 F 	Capital 
Deusdete Ferreira Santos-78008 	F 	Araçuaí 
João Adalson Luiz de Souza-131449 F 	Araçuaí 

Esclarecemos que os referidos sentenciados deverão ser apresentados 

naquele estabelecimento penal no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da data da publicação 

deste ato no "Minas Gerais" (20/03/07), para atender o disposto no artigo 5 0  da 

Resolução n.° 642/98, de 14/07/98, desta Secretaria. 

Respeitosamente, 

Exmo. Sr. Dr. Kleber Alves de Oliveira 
MM. Juiz de Direito da Vara Criminal 
Araçuaí / MG 
rg  

epto,T~ 
Wi VII 	1121110 21 010142- 

Diretoria de Gestão de Vagas 
Av. do Contorno, 6263 — São Pedro — Belo Horizonte — MG 

Cep: 30.110-039 Tel: ( 31 ) 3282 —7366 — Telefax: ( 31 ) 3282 - 7339 



Bel. Murilo An 
Sup 

veira 

GOVERNO DE MINAS GERAIS 
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL 
SUPERINTENDÊNCIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DE VAGAS 

Oficio NMP/DGV n° 1717/2007 

Belo Horizonte, 02 de março de 2007. 

Assunto: Autorização de Transferência 

Meritíssimo Juiz, 

Comunicamos a V. Exa. que autorizamos a transferência dos sentenciados, 

abaixo relacionados, do Presídio Doutor Carlos Vitoriano para a Penitenciária Francisco 

Floriano de Paula. 

Adeilton Viana-34388 	 F 	Capital 
Deusdete Ferreira Santos-78008 	F 	Araçuaí 
João Adalson Luiz de Souza-131449 F 	Araçuaí 

Esclarecemos que os referidos sentenciados deverão ser apresentados 

naquele estabelecimento penal no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da data da publicação 

deste ato no "Minas Gerais" (27/02/07), para atender o disposto no artigo 5° da 

Resolução n.° 642/98, de 14/07/98, desta Secretaria. 

Respeitosamente, 

Exmo. Sr. Dr. Kleber Alves de Oliveira 
MM. Juiz de Direito da Vara Criminal 
Araçuaí / MG 
rg  

roosír si121,1012101019-1  

ti*YA 2101017 
SUPERINTENDENCIA De ARTicuu■cAo 

INSTITUCIONAL E GESTÃO DE VAGAS 

RUBRICA 

Diretoria de Gestão de Vagas 
AV. do Contorno, 6263— São Pedro — Belo Horizonte —MG 

Cep: 30.110-039 Tel: ( 31 ) 3282 —7366 — Telefax: ( 31 ) 3282 - 7339 



StClirTARiA DE ESTADO DE DEFESA SOCL^,1,- 
UAPE / SEMP 

Au ,r-ri n."a a transtân ercia 

De: tiÜSÉL—. Para: 	  

Belo Horizonte,,,2_,/11/..„.9_1_, 
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL 
PRESÍDIO CARLOS ALBERTO VITORIANO - ARAÇUAI / MG 
AV. Lua GONZAGA PEREIRA, 931, ITATIAIA, FONE: (33)3731 4680 

MEMO: 086/2007 
Araçuaí, 09 de fevereiro de 2007. 

PARA: Dr. Murilo Andrade de Oliveira 
Superintendente de Articulação Institucional e Gestão de Vagas 

ASSUNTO: Solicitação (Faz) 

	

„A. c‘k og. 	' 
Em conversaçtío com o Sr. Dr. Genilson Ribeirca 

	
o, 

Subsecretário de Administraçao Prisional, em data de ontem, quando o coloc 	á a par 
de nossas dificuldades, principalmente quanto ao número de vagas na Unidade, em 
virtude de estarmos recebendo um grande número de presos em flagrante, o mesmo 
sugeriu-nos que fizéssemos a transferência de alguns presos já condenados para outras 
Unidades Prisionais a fim de não ultrapassarmos a nossa cota-limite de vagas. 

Para se ter idéia hoje estamos com 112 presos, sendo 90 
(noventa) no Presídio, assim distribuídos: 

Cela 01- 09 Cela 02 -05 (Mulheres) Cela 03- 09 Cela 04- 09 
Cela 05- 08 Cela 06- 09 Cela 07- 08 Cela 08- 08 
Cela 09- 08 Cela 10 - 08 SM 	-03 SF 	04 
Cela íntima -02 

cço .  

Na Casa de Albergados: 

Cela 01 - 03 (Menores) 	Cela 02 - 10 	Cela 03 - 09 

Diante disso, solicitamos de V. Ex" a transferência para outras 
Unidades, dos presos abaixo discriminados: 

OK 1- ANTÓNIO CARLOS VIEIRA SANTOS, vulgo "Guê", 
Ínfo15 85245, lho de Crisontino Santos Vieira e Maria Geralda Santos Vieira. É de 
mau co amento, tem liderança e já participou de motim nesta Unidade. O mesmo é 
amante de uma mulher que é mãe de um dos presos daqui, sem condenação. A visita dela 
seja para um, seja para outro, irá trazer tumulto; F _ 

N 



'414, 

DE ESTADO DE DEFINA SOMAI.. 
• eArít 7 SSR:IP 

ransferk 

ADIA 

 Para: 
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2- ROBERTO ALVES COSTA, vulgo "Enxame ou 
ilho de João Osvaldo Alves e Enedina Vieira Alves. É de mau 

agressão a outros presos. Dissimulado e faz resistência passiva; eRx 

3- CLEONICE ALVES MOREIRA, vulgo "Nice", Infopen 
lha de Manoel Alves Moreira e Marcelina Alves Moreira. É líder de tráfico de 

rogas na cidade e possui uma filha que a visita e que dá continuidade ao tráfico criado 
pela mãe. Possui vários integrantes de sua quadrilha presos nesta Unidade. Daí o risco 
que corremos com a sua presença; 

4- JOÃO ADALSON LUIZ DE SOUZA, Infope 
filho de Antônio Luiz de S uza c Maria Dionira dos Santos. Está intranquilo e nervoso, 
pois não recebe visita de seus familiares que residem nesta cidade. O mesmo já pediu que 
quer ser transferido porque acha que será melhor para ele;— ç 	F P 

5- GILMAR _ALVES DOS SANTOS, vulgo "Negoim", 
Infope 7802 ilho de Leônidas Alves dos Santos e Aparecida Luiz de Souza. Não é de 
bom com ortamento. É grosseiro e ignorante, por isso está sempre criando casos com os 
seus colegas. Este preso vem pedindo constantemente que quer ser transferido daqui; N to 

6- ADILSON SILVA SOUZA, vulgo "Mandioca", Infopen 
filho de Asdubal Souza Medina e Maria Salvadora Silva. É de mau 

ortamcnto. Já fugiu da Casa de Albergados onde estava custodiado, embora no 
regime fechado. Pede também que seja transferido daqui e gostaria que fosse para a 
Região Metropolitana de Belo Horizonte, se possível, onde residem seus familiares; pa 

7- JULIMAR VIANA DOS SANTOS, Infope 
e- José Viana dos Santos e Maria Pinheiro Viana. É de mau comportamento. criadorfilh  doe 

caso. Já foragiu em outra ocasião; ?9\10\1 

8- O OSMAR PEREIRA SANTOSA, vulgo 
ntônio de Pida", Infop 107787 , 	 o de José Epídio Santos e Maria Imaculada 

ereira dos Santos. É de mau s ortamento e atrevido. Não respeita os Agentes, apesar 
de estar sendo constantemente advertido; e Rio \I 

WAKILTON VIANA, vulgo "Dê", Míope 34388, lho de 
Maria Dilma Viana. Trafica na Unidade e acoita os erros de seus compan eiros. É bem 
mandado; — E— çw F? 

10- ADILSON LIMA SANTOS, vulgo "Ch0", Infopen 
lho de Arindo Lima Santos e Maria Souza Santos. É de mau comportamento e é 

os incitadores quando da agressão que os presos fizeram a Geraildo Alves Viana, 
culminando com a transferência de Fabiano Pereira Rodrigues e Gilmar Antônio dos 
Santos, para a Penitenciária Francisco Floriano de Paula de Gov. Valadares; — nZaf 

OKI 1- LÁZARO PEREIRA SANTOS, vulgo "Bam", Infopen 
ho dc Wilson Pereira dos Santos e Terezinha Pereira dos Santos. É de mau 

rtamento. É suspeito de haver participado do homicídio do preso Geraldo de Souza 
Neves na cela 09, em abril/2006. Exerce liderança negativa sobre os colegas. Não 
respeita os Agentes; Ç 

Guaxe", Infop 
comportamento. Já 

P 70 
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O 2- DEUSDETE FERREIRA SANTOS, Infopen 
filho de -Ntitt n Bispo dos nto5 e Rosa Ferreira Santos. Também é suspeito de 
participado do homicídio do preso Geraldo de Souza Neves na cela 09, em abril/2006. 
Exerce liderança sobre os presos. Já liderou motins neste Presídio. É dissimulado; - Ç-?Ff P 

LEONARDO ORNELAS MARTINS, vulgo "Sérgio 
Cabeleir , In ope 126640, ilho de Joaquim Orneias de Souza e Sebastiana Martins de 
Jesus. É de mau com ento. É dissimulado. É líder de uma quadrilha que pratica 
diversos furtos, assaltos c tráfico de drogas na vizinha cidade de Coronel Murta. Possui 
integrantes de sua quad lha presos neste Presídio, inclusive o seu irmão inkt0\1 

14- CÁCIO TIAGO RODRIGUES, Infop 126448 filho 
de Maria Ilsa td&gues de Souza. É de péssimo comportamento. Participo tversas 
agressões a outros presos. Por diversas vezes, entrou em conflito com Agentes. É 
gítador)á foi interceptada a entrada de drogas para o mesmo nesta Unidade; pwl 

15. SEBASTIÃO DOS SANTOS, vulgo "Tillozinho", 
ilho de Maria da Conceição Oliveira. É de mau comportamento. É líder 

de sua ce a, mantendo os colegas submissos a ele. Já participou de motins neste Presídio, 
quando aqui esteve custodiado pela primeira vez. 

Senhor Superintendente, 

relacionamos neste expediente Os presos acima, em número de 
15 (quinze) a fim de que pelo .menos 10 (dez) deles sejam transferidos para outras 
Unidades Penais, o que aliviará a pressão que estamos vivendo não só quanto a 
superpopulação e também quanto a possíveis motins ou rebeliões. 

Ademais que não sabemos quais são os presos desta relação 
que tem carta de guia. Entretanto, dos dez em condição de transferência, gostaríamos que 
priorizassem as transferências de: 

ANTÔNIO CARLOS VIEIRA SANTOS, Infopen 85245 -FR 
\ ROBERTO ALVES COSTA, Infopen 91108 f'R1N 

j  LiCLEONICE ALVES MOREIRA, Infopen 138765-- PR.04  
GILMAR ALVES DOS SANTOS, Infopen 78021 — 

\ JOÃO ADALSON LUIZ DE SOUZA, Infopen 131449--  rrrr 
LÁZARO PEREIRA SANTOS, Infopen 94278 
DEUSDETE FERREIRA SANTOS, Infopen 78008- - 

pi C, •LEONARDO ORNELAS MARTINS, Infopen 126640 Au,/ 
JJ ÇCÁCIO TIAGO RODRIGUES, Infopen 126448- PRA7u 
pi C ADILSON SILVA SOUZA, Infopen 106950 f' e,ou 

apdcde 

Respeitosamente, 

	

Wande 	as de Araújo 
Geral 

	

d\Pos 	RJOJ 
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Digitalizacao 

111s11111111d 1111,1111111111111111111111 
novo documen to 

Faço saber ao Exam(a). Sr (a). 
CCMSELHO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE NINAS GERAIS 

Que a(o) Ré(u) abaixo qualificado: 
EXECUÇÃO N° : 0034 06 040587-4 
Nowa Pessoa : ADEILTON VIANA 

e Duração das Penas Sequencial 	Processo 

Encontra-se condenado(a) no(s) processo(e) abaixo: 

-; 

1 0034 05 032509-0 005 A 04 M 00 D 
2 0034 05 035530-3 006 A 04 M 00 D 

E terá sua pena cumprida em 16/04/2014, quando deverá ser posto em liberdade, 
se por outro motivo não estiver preso. 

Anexos: 
1 - Cópia Denúncia 
2 - Cópia Sentença 
3 - Antecedentes Criminais 

Observações: 
- O sentenciado encontra-se pres 

PRESIDIO LOCAL 

ARAÇUAí 

Juiz(a) de Direito 

2006. 

inist 

Agna Lucas 
pRp4.4..m 

;oMrIrri 
14.ÇÁ, 

1,  NFEERWO 
ftA 

M/  . . • 

L4.  zilika 

PiR"ZITZ"-n7-1 
LLSTA 
SpERÀ 

COMARCA DE ARAÇUAI -JUSTIÇA COMUM 
FORUM DES. AFONSO T. LAGES 

PÇ. 102 ANTÔNIO TANURE -CENTRO 

GUIA DE RECOLHIMENTO 

Filiação Pai: 
He: 

Naturalidade: 
Estado Civil: 
Profissão : 
Nascimento : 

N/I 
MARIA DILHA VIANA 
ARrçual/m 

SERVENTE PEDREIRO 
20/07/1981 

Instrução : I Grau Incompleto 
Identidade: 1238432 

Regime atual: FEC - FECHADO 



GOVERNO DE MINAS GERAIS 
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANÇA E MOVIMENTAÇÃO PENITENCIÁRIA 111 ji e Dld 	Hg! II 

Unidade Prisional Infopen Nome do Sentenciado Grau de Periculosidade 
PRDCV 34388 Adeilton Viana Media 
PRDCV 77915 Fabiano Pereira Rodrigues Baixa 

PRDCV 74419 Ana Paula Barbosa da Silva Baixa 
PRDCV 41799 Cristovão Gomes Pinheiro Alta 

PRDCV 18897 João Bosco Tavares da Paixão Alta 

• 
1 

• 
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cP10 IflIlIOI2IO1O c 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANÇA E 
MOVIMENTAÇÃO PENITENCIARIA- SSMP 

RUBRICA iNMP 

Superintendente de Segur. 	ovimentação Penitenciária 
el. Murilo e Oliveira 

GOVERNO DE MINAS GERAIS 
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANÇA E MOVIMENTAÇÃO PENITENCIÁRIA 

Memorando DCMP n° 4962/2006 

Belo Horizonte, 17 de Outubro de 2006. 

Para Nilton José Ribeiro 
Diretor do Presídio Doutor Carlos Alberto Vitoriano 

• 	Senhor Diretor, 

Informamos a V. Sa. que recebemos a relação de presos perigosos dessa 

unidade (lista anexa). 

Solicitamos, ainda, que essa unidade encaminhe a esta superintendência a 

relação de outros presos, caso existente, que tenham o mesmo perfil até 27/10/2006, e 

caso não tenha no momento, se for identificado algum preso como tal, que esta 

superintendência seja informada o mais breve possível. 

Lembramos, que a relação deve conter o nome, INFOPEN, Grau de 

• 	periculosidade - baixo, médio, alto ou ameaçado de morte, e a descrição da 

periculosidade do preso. 

Atenciosamente, 
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" 

SENTENÇA  

Processo: 0034.05.035530-3 

Autor: Ministério Público do Estado de Minas Gerais 

Acusado: Adeilton Viana 

Vistos, etc. 

pRoass° 
Loop° 

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia, em face 

de Adeilton Viana, também conhecido como "DÉ", qualificado à f. II, corno 

incurso nas penas do artigo 121, "caput" do Código Penal, porque no dia 30 de 

setembro de 2005, por volta das 16h0Omin, no Povoado das Neves, zona rural de 

Araçuai/MG, o acusado, agindo com vontade de matar, desferiu vários golpes de 

faca contra a vitima José Pereira de Souza, produzindo-lhe as lesões corporais 

descritas da Declaração de Óbito de f.22 e Ficha Médica de f.29, sendo que tais 

lesões foram a causa da morte da vitima. 

Pronunciado, conforme sentença de ff.101/104, o acusado 

Adeilton Viana, na data de hoje, foi submetido a julgamento perante o egrégio 

Tribunal do Júri, por seu Exmo. Conselho de Sentença, na conformidade com o 

termo de votação em anexo. 

Os Senhores Jurados reconheceram, por unanimidade  de 

votos, ser o acusado, autor do crime em que foi pronunciado. Outrossim, 

afastaram, por maioria,  a tese de desclassificação do crime para lesões corporais 

seguidas de morte; afastaram, ainda, por maioria,  a tese da legitima defesa real, 

it tj1 11 111rd iiidiiiiiiiii1 111 11111, 1 
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sustentada pelo acusado; reconheceram, por unanimidade,  a circunstância 

atenuante da confis são e, por maioria,  também reconheceram a circunstância 

atenuante genérica em favor do acusado. Finalmente, foi reconhecida a 

circunstância agravante do mOtivb fútil, por maioria  de votos e, também, por 

maioria,  reconh'ecida . a agravante da prática do crime por meio cruel. 

Ante o exposto, diante da PROCEDÊNCIA da pretensão 

estatal, reconhecida pelo Conselho de Sentença, SUBMETO o acusado às penas 

do artigo 121, "caput" c/c artigo 61, inciso II, letras "a" e "d", artigo 65, inciso 

III, ietras "d" e artigo 66 do Código Penal. 

Nos termos do artigo 5° inciso XLVI, da Constituição da 

República e atento ao disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, 

passo a dosar a pena. 

Da pena-base: 

A culpabilidade do acusado expressa pela reprovabilidade de 

sua conduta, é aquela própria do tipo penal de homicídio e, portanto, deve ser 

sopesada favoravelmente. 

Quanto aos antecedentes, não há notícias de condenação 

anterior transitada em julgado e que não seja hábil a gerar reincidência. Assim, 

não há nada que o desabone quanto a este aspecto, em observância ao princípio 

da não-culpa. 

No tocante à conduta social do acusado, devem-se analisar 

os diversos papéis que desempenha no bojo de sua comunidade, a partir de 

dados que atestem as condições de sua pregressa vida social. A instrução do 

feito não obteve elementos relativos a tal conduta, sendo razoável sopesá-la 

favoravelmente. 

Cód. 10.30.570-0 
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A personalidade não foi objeto de exame durante a 

instrução, por isso, reputo favorável tal cigcunstâncla, já que a . partir do fato, não 

posso extrair elementos para se aferir sua personalidade e agravar a pena, eis 

que, - pelo fato, já foi : punido segundo a Lei Penal, no seu preceito secundário. 

No que tange aos motivos do crime, urge esclarecer que foi 

quesitada a circunstância agravante do motivo fútil, prevista no artigo 61, inciso 

II, letra "a" do Código Penal e, assim, deixo de levar em cdnsideração como 

circunstância judicial em respeito à soberania do veredicto do Conselho de 

Sentença, para considerá-la em momento adequado da dosagem da pena, 

evitando-se o bis in idem. 

Quanto às circunstâncias do crime não vislumbro 

circunstâncias gravosas, restando as circunstâncias do crime posto em 

julgamento, dentre aquelas já relacionadas nos quesitos corno circunstâncias 

legais do artigo 61 do CP, pelo que, a desconsidero na fixação da pena-base. 

As conseqüências do delito são as próprias do homicídio, 

pelo que esta circunstância também lhe é favorável. 

O comportamento da vítima não contribuiu para o crime 

nem de maneira alguma influenciou no resultado, o que não favorece ou 

prejudica a fixação da pena-base. 

• 	Diante das circunstâncias judiciais acima consideradas, que 

em seu conjunto foram favoráveis ao acusado, fixo a pena-base no mínimo legal, 

ou seja, em de 06 (seis) anos de reclusão. 

Da Pena Provisória: 

Dentre as circunstâncias legais, cumpre esclarecer que o 

Conselho de Sentença reconheceu como circunstância agravante o motivo fútil 

Cód. 10.30.570-0 
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(artigo 61, inciso II, letra "a" do Código Penal), conforme termo de votação em 

anexo, no quesito 15 0. Verifico também, que o acusádo é reinCidente, nos termos 

dos artigos 63 c/c 64 ambos do CP, vez que foi condenado por roubo com 

trânsito em julgado , .da sentença em 07/11/2003, tendo praticado o delito pelo 

qual foi levado a julgamento nesta sessão em 30/09/2005 (CAC de f.61). 

Assim, considerando que restaram configuradas duas 

circunstâncias agravantes, aumento a pena-base em 04 (quatro) meses, para fixar 

a pena provisória em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. 

Quanto à ocorrência de circunstâncias atenuantes em favor do 

acusado, conforme quesitos de n°. 13° e 14°, estas foram reconhecidas pelo 

Conselho de Sentença, como circunstância atenuante da confissão e 

circunstância atenuante genérica, porém, mantenho a pena provisória nos 

parâmetros fixados, com vistas ao disposto no artigo 67 do Código Penal, 

devendo preponderar no concurso entre circunstâncias agravantes e atenuantes 

"as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do 

agente e da reincidência". 

Da Pena Definitiva: 

Não há causa de aumento ou de diminuição e, assim sendo, 

torno a pena definitiva em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. 

Do regime de cumprimento da pena.  

A pena deverá ser cumprida em regime semi-aberto,  nos 

termos do artigo 33, §2°, alínea "h" e § 3° do Código Penal, urna vez que o 

Cód. 10.30.570-0 
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regime de cumprimento da pena é fixado com base nas circunstâncias judiciais, 

que na sua maioria, são favoráveis ao acusado, conforme acima analisadas. 

Da substituição da pena e da sua suspensão 

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva 

de direitos, bem como de suspender sua execução, uma vez que ausentes os 

requisitos objetivos estabelecidos, respectivamente, nos artigos 44, inciso I e 77, 

capuz', ambos do Código Penal, a saber, o quantum da pena fixada. 

Do direito de recorrer em liberdade 

Deixo de conceder ao acusado o direito de recorrer em 

liberdade, já que foi preso por preventiva e permaneceu encarcerado durante 

toda a instrução processual. Dessa forma, não vislumbro razão para a revogação 

da prisão cautelar, vez que sua prisão se faz necessária para garantia da 

aplicação da lei penal, uma vez que o próprio acusado, em seu interrogatório, 

afirmou que quando cometeu o crime estava morando há pouco tempo com sua 

mãe e, também, para manutenção da ordem pública, tendo vista que o acusado já 

tem condenação por roubo. 

Ademais o crime pelo qual o acusado é agora sentenciado, foi 

cometido com violência contra a pessoa, contra a vida, o que causa repercussão 

social, incumbindo ao Poder Judiciário dar a resposta adequada à sociedade, 

tratando determinados delitos com justiça e rigor na reprimenda. 

Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra. 

Cód. 10.30.570-0 
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Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do artigo 804, do Código de Prd6esso Penal. 

Independentemente do trânsito em julgado, com fundamento 

nowerbete da Súmula n°. 716, do Supremo Tribunal Federal, extraia-se Carta de 

Guia para Execução Provisória da Pena e remeta -se ela ao juízo da Vara de 

Execução Penal. 

Com o trânsito em julgado da sentença, oficie-se ao Diretor 

do Presídio, com cópia da sentença, para que solicite vaga para o acusado junto à 

Secretaria de Defesa Social, a fim de que a pena seja cumprida no regime semi-

aberto em estabelecimento penal adequado. 

Após o trânsito em julgado: 

a) oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do 

artigo 15, inciso III, da Constituição da República; 

b) lance o nome do acusado no rol de culpados; 

c) comunique-se a Vara da Execução Criminal acerca do 

resultado definitivo do presente processo, transformando-se a execução 

provisória em definitiva; 

d) faça o Sr. Escrivão as comunicações e anotações de praxe, 

inclusive ao Instituto de Identificação do Estado. 

" 	Esta sentença vai lida ao público, a portas abertas, na 

presença de todos, ficando estes intimados. Registre-se e cumpra-se. 

Sala de deliberações do EGRÉGIO TRIBUNAL DO JÚRI 

desta Comarca de Araçuai-MG, às 13j ,34íiin k dia 1 de agosto de 2006. 

• 	 6 

Cód. 10.30.570-0 



 

• •• 	.•• ••• 14 e.  
COMARCA DE BELO HORIZONTE -JUSTIÇA COMUM 

FÓRUM LAFAYETTE 
AV. AUGUSTO DE LIMA, 1549 -BARRO PRETO 

GUIA DE RECOLHIMENTO Digitallzacao 

1111111111111111111111111111111111111 
,2&cei 	Separador de  novo documento 

INFOPE-N 

N° 3(13 gV 

Faço saber ao Exmo(a). Sr(a). 
SUPERINTENDENTE DA S.S.M.P. 

Que a(o) Ré(u) abaixo qualificado: 

EXECUÇÃO N° : 0024 03 170739-1 
Nome Pessoa : ADEILTON VIANA 

Ni\:uip(a) de Direito Escriv - 	
artotsieixeira 

ESCRIV 
MATRÍCULA: 	3077-5 

riancia Ministerio Público 

,arco Antonio Picone Soares 

N'PROTOCOUX 

RÚERICA: 	 L:ATM 

------- 
SU 3EFZINTENarif.,,IA 	SEGURAN(;A 

E MOVIMENTAÇÃO PENttENCIÁRIA  

Filiação Pai: 
Mãe: 

Naturalidade: 
Estado Civil: 
Profissão : 
Nascimento : 

• 

N/1 
MARIA DILMA VIANA 
ARAÇUAI/MG 
Solteiro 
SERVENTE PEDREIRO Instrução : I Grau Incompleto 
20/07/1981 	Identidade: 1238432 FANrADO NM , LISTA DE 

L====
ESPERA
24,2...J 

 Regime atual: ABR - ABERTO 

Encontra-se condenado(a) no(s) processo(s) abaixo: 

Sequencial 
	

Processo 	 Duração das Penas 

     

, PROCESSO 
04 M 00 D 	LANLADC' 1 

 

0024 02 805206-6 005 A 

E terá sua pena cumprida em 17/12/2007, quando deverá ser posto em liberdade, 
se por outro motivo não estiver preso. 

Anexos: 
1 - Cópia Sentença 
2 - Antecedentes Criminais 

Observações: 
- O sentenciado encontra-se preso: 

CERESP CENTRO DE REMANEJAMENTO DA SSEMG 
- REQUISITA-SE VAGA NO REGIME SUPRA. PROGRESSÃO 

ABERTO. 

PELO HORIZONTE, 03 de 1. 



1 
	i 	

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais 
	

Ff (s) 001 de 001 
TJMG - COMARCA DE BELO HORIZONTE 

JUSTIÇA COMUM 

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS ESPECÍFICA DE EXECUÇÃO DE PENA 

• 

CERTIFICO, na forma da Lei e por me haver sido requerido que, pesquisando o 
banco de dados desta comarca, no que se refere aos registros de ações de natureza 
criminal especificamente EM EXECUÇÃO DE PENA, HAVER E/OU TER HAVIDO CONTRA: 

ADEÍLTON VIANA 
PRONTUARIO: 0001415899 	RG: 1238432/MG 	 Digitallzacao 
DATA NASCIMENTO: .  20/07/1981 
PAI: N/I 	 11111111111111111110111111EN 
MÃE: MARIA DILMA VIANA 	 Separador de novo documento 

Processo 	Distribuição Classe 	 Situação 
----------- 	-- 	 • 	-. --• ---- ---- 
02402805206-6 28/08/2002 	CRIME C/ PATRIMÔNIO 	 EM EXECUÇÃO 

SECRETARIA: 109. VARA CRIMINAL 
VÍTIMA: RICARDO SILVA DAS MERCES e Outra(s) 
DENÚNCIA/REPRESENTAÇÃO: 03/09/2002 MAÇO: 0780 
SENTENÇA: 13/12/2002 - CONDENAÇÃO C/ PENA DE MULTA 
ACODÃO: 26/08/2003 TRANSITO JULGADO - PARTE: 07/11/2003 AP: 07/11/2003 
PENA: 05 ANO(S) 04 MÊS(ES) 00 DIA(S) REGIME: SEMIABERTO 
CRIME/FATO: 18/08/2002 

ART, 157 Par, 29 Inc. II 
MULTA COMINADA: 
WIDE, DIAS MULTA: 10 FRAÇÃO: 01/30 

PENA PECUNIARIA: 
CUSTAS: 100% 

ENVIO PARA EXECUÇÃO: 17/11/2003 
VARA EXECUTORA: EXECUÇÕES CRIMINAIS 

BELO HORIZONTE, 03 de MAIO de 2004 - 17:51:47 

MAX CARLOS TEIXEIRA 
ESCRIVA(0) DO JUDICIAM Carlos Teixeira 

ESCRIVAO DA V.E.C. 
MATRÍCULA: 3077-5 

FORUM LAFAYETTE 
AV. AUGUSTO DE LIMA )  .1549 BAIRRO: BARRO PRETO CEP: 30190002 

BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS 

• 



Po d ~Mn& 12 Fi 5F-tg,  FESUMEckil uvrws gQ15041% is Pág.: 	1 de 1 

Data Emissão: 03/05/2004 

FÓRUM LAFAYETTE 
AV. AUGUSTO DE LIMA, 1549 - BARRO PRETO 

LEVANTAMENTO DE PENAS Hora Emissão: 17:52 

EXECUÇÃO N° : 0024 03 170739-1 - ADEÍLTON VIANA 
Olgltallzacao 

Filiação 	: N/I 
MARIA DILMA VIANA 

Naturalidade: ARAWM/MG 
Estado Civil: Solteiro Separador de novo documento 
Profissão 	: SERVENTE PEDREIRO Instrução : I Grau Incompleto 
Nascimento 	: 20/07/1981 Identidade: 1238432/MG 

PROCESSOS DE ORIGEM 

0024 02 805206-6 
Crime : 18/08/2002 	Sentença : 13/12/2002 
T.Julg.: 07/11/2003 	T.Julg. MP: 07/11/2003 
Enquadramentos: Art. 157 - 5 2' - Inc. II 

Pena Hediondo 	Pena Comum 
000A OOM 000 - 005A 04M OOD 

Soma das Penas (Ativas): 000A OOM 000 - 005A 04M OOD 

 

Total Geral das Penas (Ativas): 
	  SAÍDA TEMPORÁRIA 	  

Início 	Fim 	Dias Tipo Revogação 
30/04/2004 29/04/2005 35 
	 HISTÓRICO DE PRISÃO E SOLTURA 	 

005A 04M OOD 

Data Sentença Tipo 
30/04/2004 	AIT 

Data Revogação 

  

PRISÃO 
18/08/2002-FLAGRANTE 

SOLTURA 

DE TOTAIS 

DIAS 	BAIXA 
00625 

= ==.J=.■■. == 	DEMONSTRATIVO ========================M== 
Soma Total das Penas 1948 => 005 A 03 M 30 D 

Soma Total das Penas não Unificadas 1948 => 005 A 03 M 30 D 
Soma Total das Penas Comutadas O => 000À 00 M 00 D 
Soma Total das Penas Unificadas 0 => 000A 00 M 00 D 

SUBTOTAL 1948 => 005 A 03 M 30 D 

Soma Total das Penas Cumpridas 625 --> 001 A 08 M 15D 
Soma Total das Penas Remidas O --> 000 A 00 M 00 D 
Soma Total das Penas a Cumprir 1323 => 003 A 07 M 014 D 

Regime Atual 

Falta Disciplinar Grave 
Execução Baixada 
Cumprimento da Pena 

Estádio Livramento Condicional 

: ABERTO 

: Não 
Não 

: 17/12/2007 

: 28/05/2004 

Situação do Condenado 	 : Primário 



PROGRESSÃO de regime - DO SEMI-ABERTO PARA O ABERTO e 

SAIDAS TEMPORÁRIAS 

Processo : 0024.02.805.206-6 

Apenado: ADEÍLTON VIANA. 

Número VEC: 03.170.739-1 

Vistos, etc. 

O Condenado ADEÍLTON VIANA pretende a progressão em seu regime de 

cumprimento de pena, do Semi-Aberto, para o ABERTO, além de Saídas 

Temporárias. 

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à pretensão, às fls. 54. 

Dlgltallzacao 

111 
Separador de novo documento 

• Pelo que se observa do levantamento da pena, o executado já cumpriu o 

estágio de tempo necessário e tem conduta carcerária que não lhe compromete, 

• 	conforme atestado carcerário, fls. 53. Satisfeitas pois, as exigências objetivas e 

subjetivas. 

O pedido de progressão de regime encontra sustentáculo jurídico, no art. 112 

da Lei 7.210/84, e o de Saídas temporárias, no art. 137 da LEP Estadual. 

Ante o exposto, DEFIRO a PROGRESSÃO DO REGIME SEMI-ABERTO, para 

o ABERTO, sob o qual deverá o condenado, cumprir a pena, desde que: 

1) - Estando apto para o trabalho, em 30 dias comprove labor lícito. 

2) - Permanecer na "Casa de Albergado" ou estabelecimento congênere, a partir de 

19:00 horas, até 06:00 horas do dia seguinte, bem como aos sábados, domingos e 

feriados. 

3) - Não se ausentar da região metropolitana, sem autorização judicial. 

Caso não exista vaga, enquanto aguarda a sua liberação, o estabelecimento 

penal onde se encontra o condenado, deverá, através de seu diretor, autorizar o 

mesmo a sair no horário supra mencionado. 

Deixo de conceder, por hora, a prisão domiciliar, tendo em vista não 

estarem presentes os requisitos do art. 117 da LEP, e considerando o 

entendimento seguinte: 

"INEXISTÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO - INADMISSIBILIDADE DE 
PRISÃO ALBERGUE - Habeas Corpus  - (...) A impossibilidade material de o 
Estado instituir Casa do Albergado não autoriza o Poder Judiciário a conceder 
prisão-albergue domiciliar fora dos hipóteses contempladas, " em caráter 
estrito"no art. 117 de LEP. (...) A norma legal consubstanciada no art. 117 da 
LEP instituiu situações subjetivas de vantagem, que apenas beneficiam aqueles 
sentenciados cujas condições pessoais estejam nela previstas. Constituindo regra 



Ht SÉ AIMEMA-CARN, 
Juiz de Direito do Vrra de 

Execuções Criminais da C•vital 

ff ■ 

itZp.  

de direito singular, torna-se ela inextensível e inaplicável a situações outras que . 
lhe sejam estranhas. (...)". ( RT 731 / 500). 

Ademais, o STJ proferiu, recentemente, o seguinte entendimento sobre a 

matéria, julgando o Recurso de HABEAS CORPUS  N° 13317/MG (2002/113075-9): 

"EMENTA: RECURSO EM HABEAS CORPUS.  EXECUÇÃO PENAL. 
CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO DO QUE 
AQUELOUTRO ESTABELECIDO NO DECRETO CONDENATÓRIO. 
INEXISTÊNCIA DE VAGAS. ADEQUAÇÃO AO COMANDO DA 
SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. 
(...)3- Compete ao juiz, à luz da norma insculpida no art. 66, inciso VI, da Lei de 
Execuções Penais, que lhe reclama zelo pelo correto cumprimento da pena, 
decidir sobre a questão da inexistência de vaga ou de estabelecimento adequado, 
adotando providência para ajustamento da execução da pena ao comando da 
sentença. 
4- Em se mostrando zeloso o Magistrado na execução da sentença, ajustando o 
cumprimento da pena ao regime adequado, ainda diante da ausência de vaga no 
estabelecimento próprio, não há falar em constrangimento a ser reparado pelo 
remédio heróico. 
5- Recurso improvido. 
(...) In casu,  ao contrário do que alega o recorrente, ante a ausência de vaga no 
estabelecimento adequado, ajustou o Magistrado o cumprimento da pena do 
paciente ao regime aberto, permitindo-lhe o trabalho fora do estabelecimento, no 
período diurno, inexistindo, assim, razão para que se lhe defira a prisão 
domiciliar." 

DEFIRO, também, a pretensão do requerente e, ipso facto, autorizo suas 

Saídas Temporárias do estabelecimento penal, durante 35 (TRINTA E CINCO) 

DIAS, em cada ano de prisão. 

Delego à administração da unidade prisional em que o apenado se encontra 

recolhido, estabelecer o calendário de saídas com comunicação ao Juízo. 

Fica o beneficiário advertido de que, acaso descumpra qualquer das 

condições ora impostas ou venha a praticar fato definitivo como crime doloso ou 

contravenção penal, ou se frustrar os fins da execução, verá regredido o seu regime 

de cumprimento de pena, ou então, a revogação do benefício, pelo Juízo. 

Audiência admonitória em 11 / 05 / 2004, às 14:00 horas. Requisite-se o 

condenado. 

Expeça-se nova Guia de Recolhimento, requisitando-se vaga à S.S.M.P., 

devendo o órgão em dez 	 Stência ou não de vaga. 

Providencie 

P.R.I. 

Belo Horizon 

Secretaria o que for perti 

O de abril de 2004 

ente. 

Gpa. 

C, E E !,%1 N 1"() 
Az)9_2_0 	

sfe2p2:2Â 

Recebi 	 ck q!..1e; para constr 

1avrei este. 

0(A) Esca-t(ã) 
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS 

ATESTADO CARCERARIO 

Bel. JOSE CAMARGOS SILVA 

Deleaado de Policia da(o) CENTRO DE REMANEJAMENTO/BETIM - 2381 

Identificacao do Recuperando: 

	 • ADEILTON VIANA 	 N.INFOPRI. 	34388 
Pai 	 N.Prontuario:1415899 
Mae 	  MARIA DILMA VIANA 	 R G 	12358432 
Estado Civil...: SOLTEIRO 
Nacionalidade..: BRASILEIRA 
Naturalidade...: ARACUAI UF: MG 
Data Nascimento: 20/07/1981 

O Delegado de Policia da Unidade ou quem suas vezes fizer, no uso de 
suas atribuicoes, atesta para os fins necessarios que o recuperando acima 
nominado, tendo dado entrada nesta Unidade Prisional em 21/01/2004 , no 
regime Fechado ,mantem uma OTIMA conduta carceraria, conforme o REDIPEN. 
Nao constam em sua ficha anotacoes de falta disciplinar ate a presente 
data. 

056Tul, 	25 de marco de 2004 

lar" tli; 

Bel. JOSE A ARGOS SILVA 
Delegado de Poliria 

3e0. José Cama g0$ Silvt 

\Ft ?GADO 
DE POLICIA - MA5P 2.2

0  

rr "'I R MADC couco& 
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POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

ARQui vAR 

OFÍCIO N° 	• 453 /GAB/CERESP/BETIM/04 
ASSUNTO 	• ENCAMINHAMENTO (FAZ) 

Betim, 30 de março de 2.004. 

Através do presente faço encaminhar a V. Excia, o incluso 
ATESTADO CARCERARIO E DE SAÚDE, referente ao(s) recluso(s): 

NOME DO RECLUSO 
	

INFOPRI 

   

 

ADEILTON VIMA 34388 

   

   

Valho-me da oportunidade para renovar meus 
protestos de estima e consideraçáo. 

- BEL. JOSÉ 	GOS SILVA - 
oh-LE 	~ POLICIA Ill 

MASP 220.530 
DIRETOR DO CfRESPMETIM 

Exmo. Sr. 
Dr. JOSE KARAM 
DD. Superintendente de Segurança e Movimentação Penitenciaria - Comarca 
BELO HORIZONTE -:- MG 
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SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANÇA 
E MOVIMENTAÇÃO PENITENCIÁRIA 

DIgItallzacao 
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SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL 
Superintendência de Segurança e Movimentação Penitenciária 

Oficio n.°: 3734/2004/NMP/DCMP 
Assunto: 	Solicitação 

Belo Horizonte, 05 de março de 2004. 

Senhor Diretor, 

Solicitamos a V.S.a determinar providências para que seja enviada a esta 

Superintendência a documentação abaixo discriminada, referente à sentenciado 

ADEILTON VIANA, filho de Maria Dilma Viana. 

- atestado de conduta e permanência carcerária, constando a data da prisão; 

- atestado de saúde, certificando se o sentenciado é ou não portador de doença 

infecto-contagiosa. 

Atenciosamente, 

Bel. Jose ar 
Superintendent 

Ilmo. Sr. Dr. José Camargos Silva 

• 	MD. Diretor do CERESP 

BETIM /MG 

MFCS/mcea 

Diretoria de Cadastro e Movimentação Penitenciária 
Av. do Contorno, 6263 — São Pedro — Belo Horizonte — MG 

Cep: 30.110-110 Tel: ( 31 ) 282 — 7366 — Telefax: ( 31 ) 282 - 7339 



N• PROTOCOLO: 
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SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANÇA 
E MOVIMENTAÇÃO PENITENCIÁRIA  

/6306 
Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais 
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Separador de novo documento 

COMARCA DE BELO HORIZONTE - JUSTIÇA COMUM 

FÓRUM LAFAYETTE 
AV. AUGUSTO DE LIMA. 1349 - BARRO PRETO 

GUIA DE RECOLHIMENTO 

 

vnr,!n nnher nn 	mrd,n). 
DD. SUPERINTENDENTE DA E.S.M.P. 

Ouc a(a) Re(u) abaixo qualiticado: 

EYrCUÇÃO N° 	,f)ny4_0:3 170739-1 
Nene rezzoa -, WilLTOWNIANA, 

Filiação Pai: N/I 
Mãe: MARIA DILMA VIANA 

Naturalidade: ARAÇUAt/MG 
istado Uivil: :;oltà_ro 
Profissão : SERVENTE PEDREIRO Instrução : i Grau Incompleto 
Nascimento : 20/07/1981 	 T~stidade: 1238432 

Rvjimu aLua1; SAB - SENWEERTO 

Encontra-se condenado(a) no(s) processo(s) abaixo: 

INFOPEN 

r7-7,77Z-, ADO Nrk  

• 

Sequencial 	Prnenssn Duração das Penas • PROCESSO 
43  LANÇADO 

0024 02 805200-0 	G0b A 	04 M 	00 D 

E terá sua pena cumprida em 17/12/2007, quando deverá ser posto em liberdade, 
ne pnr nutrn mntivn n;in entiver prenn. 

Anexo.ti: 
1 - Cópia Denúncia 

- C(Jpia Sentença 
- Antecedentes Criminais 

Observações: 
• O sentenciado encontra se preso: 
9a DISTRITAL - 7a SECCIONAL VENDA NOVA 

- REWISITA VAGA NO REGIME SUPRA INDICADO. 

BELO HORIZONTE, 26 de janeiro d 

k,ar os reixeir_ 
ESCRIVÃO DA V.E.C. 
MATRICULA: 3077-5 

i 

Execuções Criminalsda 

Dirp Cap 

E • 

tn 

A 

eia:leia Minis ério úblico 

.eyva Jabour Rero 
Promotora do Just;ça 



Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais 
FL(s) (X)1 de 001 

Tj113 COMARtA DE r*l.r) HORIZONTE 
31)STIÇA COMUM 

CE:g:TIMO DE: ANTECEDENTES CRIMINAIS E:SPE:CíFICA DE EXE:C,UÇÃO DE PENt'si 

CERTIFICO, na •forrna da Lei e por ine haver sido requerido que., pesquisando o 
banco de dados desta comarca„ no que se refere aos registros de as:15es de natureza 
criminal *npec..ificaftiente EM EXE:CUÇÃO DE: PENA„ HAVER E/OU TER HAVIDC) CINTRA: 

ADEíLTON VIANA 
PRORTUARIO: 0001415899 
DATA NA.92IME1.-4T0: 20/07/1981 
PAI i': 
MÃE: MARIA DILMA VIANA 

12.3813,'./M3 

111 	 ri mi 	eu!j d  	II 
E'rocesso 	Distribuição Cia se 	 Situação 	• 

02402805206-6 28/08/2002 CRIPE: C/ PATRIMMIO 	 • EM E:XECUÇZZ) 

111 	SECRETARIA: 10-2: VARA CRIMINAL 
VíTIMA: RICARIX) SILVA DAS IYERCES e Outra(s) 
DE11$3,CIA/Kfiz1its.3F.:NTAÇÃO: 03/09/2(X)2 1/1 .:st-',13: 0780 
SENTENÇA: 13/12/2002 -- CONDENAÇÃO C/ PENA DE MIJA 
ADSRDÃO: 26/08/2003 "fgrNSITo aut.BAno - PARrE 07/11/2XX)3 MP: 07/11/200:3 
PENA e 05 ANO(53) 04 ¡TÊS ( ES) 00 DIA(S) R1E:GIME: SEMIABERTO 
CRIME/FATO: 18/08/"2(X)2 

AR.T. 157 Par. 29 Inc. II 
MULTA CT.:)MINADA: 

urnE. DIAS MIJA: 10 FRAÇÃO: 01/30 
PENA FIEWNIARIA: 

CUSTAS: 100X, 
ENVIO PARA EXECUÇÃO: 17/11/2003 
VARA E:XECUTOR-^it EXEDP5ES CRIMINAIS 

HCTRIZT)NTE„ 26 de j84E:IRO de 2004 --:6CO 56  

MAX CARLOS TEIXEIRA 
ESCR. IVY4(O ) IX) JUDICIAI

DI 
 Carlos Tetxetnz. 

ESCRIVÃO DA V.E.C. 
MATRÍCULA: 3077-5 

Fót:d../M LAFAYETTE 
AUGUSTO DE LIMA„1549 BAISIZO: BAFIC PglITO CEP: :...;0190()02 

F151..0 1-10FIZONTE MINAS GERAIS 



COMARCA DE BELO HORIZONTE - JUSTIÇA COMUM 
	

Pãg.: 1 de 1 

FóRUM LAFAYETTE 
AV. ATICRISTO DR UMA, 1549 - BARRO PRRTO 

Data Emissão: 26/01r2004 
	

LEVANTAMENTO DE PENAS 
	

Hora Emissâty 14:53 

Filiação 	: N/1 
mAP1A DTTMA VIANA 

i4áLuráliUáLte; ARAÇUAI/MU 
Estado Civil: Solteiro 

SMPVENTE PNOPE1U0 

NáseimenLo ; 20/07i19b1 
Inntrurn t 1 Cr-nu !nr..nmpltn 

ideuLidade; 12:JJ4J2/MG 
PROCESSOS DE ORIGEM 	  

EXECUÇÃO H° : 0024 03 170739-1 - ADEiLTOR VIANA 

111 	O em II 
Separador de novo documento 

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais 

Pr. 	dinrldr. 	PAnr: Cr:mun.! 

0024 02 d052:0b-h 
	

UOUA UUM UUD - UWjA 044 UGii 
Crime 	: 18/08/2002 	Sentença 	: 	13/12/2002 
T.Julg.: 	07/11/2003 	T.Julg. MP: 	07/11/2003 
Lnquadraméntos: Art. 157 - 52 	- Inc. II 

Soma das Penas 	(Ativas): 000A OOM OOD 	005A 04M 001.1 

Total Geral das Penas (Ativas): 005A 04M OOD 
E SOLTURA HISTÓRICO DE PRISÃO 

PRI8Ão 	 SOLTURA U1AJ 1iA1A 

18/08/2002-VLAGRANTE 00527 
DEMONSTRATIVO DE TOTAIS 

Soma Total daz Penaz 	 1940 005 A 04 M 	01 D 

Soma Total das Penas não Unificadas 	: 	1918 005 A 04 M 	01 1) 

Sorna Tot.n1 daR Rnna.p. Cmutadap 	 O 	> 000 A 00 M 	00 D 

Soma Total daz tenaz Unifi. 	 O 	=,t. COO A 00 U 	00 D 

sURTüTAL 	191R 	-> 005 A 01 m 	01 	n 

Soma Total das Penas Cumpridas 	: 	527 	=> 001 A 05 M 	10 D 
Soma Total das Penas Remidas 	: 	0 	--> 000 A 00 M 	00 D 

Soma Total das Penas a Cumprir 	 1421 	-) 003 A 010 H 	021 D 

Regime Atual 
Falta Disciplinar Grave 
Execução Baixada 
Cumprimento da Pena 

Estágio Progressão Regime 
Estágio Livramento Condicional 

: SEMIABERTO 
: Não 
: Não 
: 17/12/2007 

• 09/07/2003 
: 28/05/2004 

SiLuação do Condenado 	 : Primário 
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TRIBUNAL DE ALÇADA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

APELAÇÃO CRIMINAL N° 404.962-9 - 26/8/200 
BELO HORIZONTE 

••• EMENT A: APELAÇÃO - RAZÕES EXTEMPORÂNEAS 
- IRREGULARIDADE - ROUBO QUALIFICADO - 
PEQUENO VALOR DA RES FURTIVA - PRINCÍPIO DA 
INSIGNIFICÂNCIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE 
- PLURALIDADE DE VÍTIMAS - MESMO CONTEXTO - 
CRIME ÚNICO.' 

A apresentação extemporânea das razões 
recursais é mera irregularidade que não obsta o 
conhecimento do apelo, quando este tiver sido 
Interposto no prazo legal. 

Tendo o roubo sido praticado com violência ou 
grave ameaça, incábível a aplicaçõo do princípio 
da insignificância, ainda que de diminuto valor a 
res furtiva, pois sendo este um crime complexo, 
além do patrimônio tutela-se a integridade física 
da vítima. 

Havendo pluralidade de vítimas no roubo, todas 
elas abordadas dentro ' de um mesmo contexto 
fático, não autoriza o reconhecimento do 
concurso de infrações penais, mas de crime único, 
já que praticado num, mesmo local, tempo e modus 
operandi, por meio de uma única ação, ainda que 
desdobrada em vários atos. 

Recurso parcialmente provido. 



TRIBUNAL DE ALÇADA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

APELAÇÃO CRIMINAL N° 404.962-9 • 26/8/2003 
BELO HORIZONTE 

-2- 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos 
de A elaçao Criminal'N° 404.962-9 da Comarca de BELO 
HORI ONTE, sendo Apelante (s): ADEÍLTON VIANA e 
Abel' do (a) (os) (as): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
MIN 4S GERAIS, 

ACORDA, em Turma, a Segunda Câmara 
Mistc do Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais, 
DAR'- RO 

• 	 Presidiu o julgamento o Juiz ALEXANDRE 
VICTOR DE CARVALHO (Vogal) e dele participaram os 
Juízes ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS (Relator) e ERONY 
DA SILVA (Revisor). 

O voto proferido pelo Juiz Relator foi 
acoripanhado na íntegra pelos demais componentes da 
Turm Julgadora. 

Belo Horizonte, 26 de agosto de 2003. 

JUI TÔNIO A ANDO DOS ANJOS 
elator 
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TRIBUNAL DE ALÇADA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

APELAÇÃO CRIMINAL N° 404.962-9 - 26/8/2003 
BELO HORIZONTE 

VOTO 

os JUIZ ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS: 

Perante o Juízo da 10° Vara Criminal da 
Com rca de Belo Horizonte, ADÉLTON VIANA, foi 
denunciado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2°, 
Incis s I e II, do Código Penal. 

Segundo a denúncia de f. 2-4, no dia 
18/8( 002, por volta das 16h30, o denunciado e outros 
quatr (4) elementos não-identificados, em unicidade de 
desíg ios, mediante violência e grave ameaça exercida 
com emprego de arma de fogo, subtraíram para si, a 
quan ia de R$ 68,00 (sessenta e oito) reais, sendo R$ 51,00 
do C ixa do ônibus coletivo 1148-B que estavam em poder 
do c brador Ricardo Silva das Mercês e R$ 17,00 (dezessete 
reais) do motorista Jair Lemos dos Santos. 

Narrou ainda a denúncia, que os agentes 
espancaram o cobrador, desferindo-lhe socos e chutes, 
revir cindo-lhe os bolsos e caixa, antes de retirar os R$ 51,00 
que stavam com ele. Ato contínuo passaram a agredir o 
moto isto do coletivo, subtraindo deste a quantia de R$ 
17,001 ordenando-lhe que "desse a partida no ônibus", 
sain o do local até que desembarcaram mais à frente. 



Inconformado, a tempo e modo, o réu 
interpôs o presente recurso de apelação (f. 99), buscando 
em s as razoes recursais de f. 106-111, a absolvição sob o 
amp ro do princípio da insignificância. Subsidiariamente, 
prete de o decote do concurso formal, vez que apenas um 

, delito foi praticado, a aplicação da pena em seu mínimo 
legai e alterado o regime prisional para o semi-aberto. 

Em contra-razões (f. 114-125), pugna o 
repre entante do Ministério Público pela manutenção da r. 
sente i ça reprochada. 

Instada 	a 	se 	manifestar, 	a 	douta 
Proc radorla-Geral de Justiça, em parecer da lavra do 
erudi o Procurador de Justiça - Dr. Rogério Greco (f. 132- 
135), ;opina pelo provimento do recurso. 

Ah initio, de ofício, registro que as razões 
recur ais foram apresentadas fora do prazo legal, pois 
tendcf sido aberta vista aos procuradores do apelante para 
essa inalidade em 13/1/2003 (f. 105), estas somente foram 
protocoladas em 10/2/2003 (f. 106-111). 

Todavia, de acordo com a doutrina, e 
juris rudência dominantes, o fato de as razões de 
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Regularmente 	processado, 	foi 	o 	réu 
nado às penas concretas e definitivas de dez (10) 

oito (8) meses de reclusão, em regime fechado, e 
20) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 157, 
ciso H, c/c art. 70, caput, 2° parte, ambos do Código 
(f. 84-95). 

- cond 
anos 
vinte. 
§ 2°, I 
Penai 
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5  

ape a ao terem sido apresentadas fora do prazo legai nao 
impe 4e o seu conhecimento, já que o recurso foi interposto 
no pr zo do art. 593, I, do CPP (f.100). A propósito, sobre o 
assun o, confira-se a orientação jurisprudencial: 

"PROCESSUAL 	PENAL. 	APELAÇÃO. 
JUNTADA INTEMPESTIVA DAS RAZÕES. - A 
apresentação intempestiva das razões 
é mera irregularidade, quando a 
apelação foi interposta no prazo" (STJ, 
60 Turma, REsp n.° 72823/SP, Rel. Min. 
Fernando Gonçalves, j. 8/10/1996; DJU 
de 11/11/1996). 

"Não impede o conhecimento do 
apeio o fato de as razões de recurso 
criminal terem sido apresentadas fora 
do prazo legal" (TJMG, 2.° Cãm., 
ApCrim n.°20914, Rel. Des. Elisson 
Guimarães; RT 645/322). 

"A apresentação das razões recursais 
extemporaneamente constitui mera 
irregularidade, não acarretando o não 
conhecimento do recurso, desde que 
este tenha sido interposto no prazo" 
(Ac. unân. da 2.° Turma do TFR - 3.° 
Região, ReCrim n.° 95.03.71761-2/SP, 
Rei Juíza Sylvia Steiner; RT 753/720). 

"A apresentação fora do prazo, pelo 
Ministério Público, das razões de 



11. 

TRIBUNAL DE ALÇADA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

APELAÇÃO CRIMINAL N° 404.962-9 - 26/8/2003 
BELO HORIZONTE 

apelação 	não 	tornam 	esta 
intempestiva (Precedentes). Trata-se de 
irregularidade que não afeta a 
admissibilidade do recurso" (STJ, 5.a 
Turma, REsp n.° 252157/PR, Rel. Min. 
Felix Fischer, j. 5/10/2000; DJU de 
30/10/2000). 

Desta forma, constituindo-se a apresentação 
exte porânea de razões recursais em mera irregularidade 
que ripo obsta o conhecimento do apelo, quando este tiver 
sido ,iiMerposto no prazo legal, estando presentes os demais 

' reqlkitos de admissibilidade e processamento, conheço do 
recu'r o. 

Não tendo sido argüidas preliminares, e não 
vislumbrando qualquer nulidade ou irregularidade que 
pude se ser sanada de ofício, passo ao exame do mérito 
recur al. 

Inconformado 	com 	a 	r. 	sentença 
cond natória, com amparo no princípio da insignificância, 
busc o apelante a sua absolvição ou, subsidiariamente, 
deco e do cOncurso formal, ao argumento de que apenas 
um cl lito foi praticado, com aplicação da pena mínima e 
alter ção regime fechado pára o semi-aberto. 

Com efeito, dúvidas não há quanto à 
autoria e materialidade, até porque não são elas objeto do 
recur .o da defesa, pois esta busca a absolvição pelo 
reco hecimento da atipicidade da conduta, com base ,na 
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ção do princípio da insignificância, em razão do 
no valor da res furtivo. 

Em que pesem o zelo e acuidade dos ilustres 
defen ores do apelante, com a devida venia, ainda que o 
produto do crime possa ser considerado de pequeno valor, 
trata do-se de subtração praticada com violência física e 
gravef ameaça, em concurso de agentes, não há como 
aplic r à hipótese em julgamento o chamado princípio da 
insign ficância ou de bagatela, em face das 
parti laridades e dos elementos que Informam o delito de 
roubd, crime complexo que além do patrimônio, protege 
outro, bens jurídicos em uma só unidade, dentre eles a 
liberdade individual, a segurança e a integridade física das 
pessoas. 

Dessa forma, as teorias que informam o 
princípio da insignificância, conceituado como aquele que 
permite desconsiderar-se a tipicidade de fatos que, por sua 
inexpressividade, constituem ações de bagatela, afastadas 
do cdmpo de reprovabilidade, a ponto de não merecerem 
maior' significado aos termos da norma penal, podem até 
ter aldplicabilidade em relação ao patrimônio, mas não em 
relação às elementares que protegem a integridade física 
ou a liberdade individual. Neste sentido, decidiu o TJDFT: 

"As teorias que informam o princípio 
da insignificância não autorizam a sua 
aplicação ao crime de roubo, eis que 
este tem forma complexa e, portanto, 
não abrangeria todos os elementos 
que compõem referido delito" (Ac. 
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unem. da 1° Turma Crim. do TJDFT, na 
e Ap. n° 2001.01.1.054710-3, Rel. Des. 

João Timóteo, j. 21/2/2002; in DJU de 
12/6/2002). 

Sendo qssim, tratando a espécie de crime 
de roubo, mesmo que a res furtiva seja considerada de 
pequ, na monta, incabível a aplicação do princípio da 
insignificância ou de bagatela que, pela atipicidade 
conglóbante, afasta a tipicidade penal, pois neste tipo de 
delito, mais do que o valor apropriado prevalece a 
extreMa vilania da ação praticada pelo agente. A 

: prop, sito, sobre o assunto, trago à colação acórdão do 
•TACri -SP, assim ementado, verbis: 

"ROUBO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DO 
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 
INADMISSIBILIDADE. Em sede de roubo 
qualificado, a alegação do pequeno e 
insignificante valor do bem roubado, 
não pode ser considerado quando 
patente o dolo na conduta dos 
agentes, que teriam subtraído bem 
mais valioso se a vítima o possuísse, 
devendo-se salientar, ainda, que o 
legislador, através do texto legal, 
buscou punir a violência utilizada na 
subtração de coisas alheias, 
independentemente do valor 
econômico do bem subtraído" (Ap. n° 
984013, Rel. Teixeira de Freitas, 13° 
Câm. Crim., j. 27/6/96). 
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Ainda, sobre o tema, mostra-se oportuno 
trazer à colação excerto do voto proferido pelo eminente 
Juiz desta Câmara — Dr. Erony da Silva, na ApCrim n° 
337.510-4, julgada em 14/8/2001, caso idêntico aos dos 
autos; onde S. Exa., com propriedade, asseverou, verbis: 

"Não posso desconhecer que se se 
examina apenas sob a ótica do valor 
da subtração, a insignificância está 
presente. Mas não se pode, neste 
caso, olvidar o pânico das vítimas, que 
instadas a entregarem 'tudo o que 
tinham', entregaram dois e sete reais, 
cada uma delas. É esse o `dinheiro' 
que porta o trabalhador após sua 
extenuante jornada de trabalho, 
agradecendo ao bom Deus por ainda 
ter trabalho. E nas periferias encontra 
com bandidos que lhe tomam, 
literalmente, tudo. Se jovens portam-se 
dessa forma é Porque tudo está 
errado. O país optou por construir mais 
cadeias e menos escolas, mais quartéis 
e menos hospitais. 
O sentimentà de impunidade que 
grassa no país, faz com que o homem 
médio se regozije em importarmos, 
como temos importado, teorias as mais 
exóticas - para não sermos 
deselegantes - que brotam como ervas 
daninhas no jardim degradado do 
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movimento da lei e da ordem. São 
'janelas quebradas', 'curvas de Bell', 
'tolerância zero' e outras verdadeiras 
'obras de arte' da engenharia dos 
sociólogos parlapatões, defensores do 
modelo prisional. 
Meu passado é minha melhor 
testemunha. O meu presente em meu 
favor milita: defendo o Direito Penal 
Mínimo, sem adjetivos, 'acertos', 
'decotes' ou concessões. Sou um 
estudioso modesto, embora bastante 
esforçado e sincero em minhas 
opiniões, COMO todos sabem. 
Na esteira do velho RADBRUCH, procuro 
lutar por alguma coisa melhor do que 
o direito penal. Exatamente porque 
vivo em tempos de um direito penal 
melhor. Melhor em relação a que 
paradigma? 
Sou do tempo em ,que ao magistrado 
só restava, como abrandamento da 
pena vendetta estatal, o miserável 
sursis, hoje gasto e fustigado nas várias 
reformas das leis penais que estõo por 
aí. 
Com esperança passou o tempo 
inexoravelmente e pude assistir à 
implantação da Lei 9.099/95 e posso 
julgar no caminho ampliado da Lei 
9.714/98. 
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Se procuro sempre ir mais além, não 
posso ir além da lei, indo contra ela. 
Minha consciência é meu limite 
confortável. Meu sentimento de justiça 
não se compraz em abarcar o 
princípio da insignificância quando a 
subtração é praticada mediante 
violência, ou grave ameaça." 

Na mesma esteira, a orientação pretoriana: 

"Não se pode aplicar o princípio da 
insignificância ao delito de roubo 
qualificado pio concurso de agentes, 
pois, sendo crime complexo, além do 
patrimônio tutela a norma penai 
também a integridade física da É 
pessoa, que se vê ameaçada por ato 
de violência ou de grave ameaça" 
(TAMG, 2° Câm. Crim., Ap. n° 0338326-5, 
Rel° Juíza Maria Celeste Porto, v.u., j. 
28/8/2001). 

"A ação de roubar arreda o delito de 
bagatela" (TJRS - Ap. - Rel. Aido 
Faustino Bertobchi - j. 15/4/99 - RJTJRS 
196/150). 

"No roubo, mais do que o valor do 
bem subtraído, releva de importância 
a extrema vilania do agente, o que, 
por si só, merece a devida reprimenda. 
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Inviável, 	diante 	da 	violência 
praticada, se exclua o delito sob a 
invocação da inexistência de prejuízo, 
ou da aplicação do chamado 
"principio da insignificância". Recurso 
especial parcialmente conhecido, 
entendendo-se configurado o roubo, 
remanescendo, contudo, a duvida se 
teria sido consumado, ou somente 
tentado, para cujo deslinde devem os 
autos retornar ao tribunal de origem" 
(STJ, 6° Turma, REsp n° 74302/SP, Rel. 
Min. Anselmo Santiago, v.u., j. 15/9/97; 
DJU de 20/10/97). 

Diante disso, em que pesem as bem 
lanç das razões dos aguerridos defensores do apelante, 
bem omo as do douto Procurador oficiante que aderiu à 
tese m comento, diante do alto grau de censurabilidade 
da c nduta, ainda que de pequeno valor o resultado do 
crime, a meu sentir, data veniq, ,não há como absolvê - lo 
com base no princípio da insignificância quando a rapina 
é op rada com violência, grave ameaça e concurso de 
agen es. 

Todavia, penso que melhor sorte socorre ao 
apel nte no que se refere à sua pretensão de decotar a 
aplic çõo do concurso formal impróprio, vez que a 
hipót se em análise trata-se de crime único, pois a 
plural dade de vítimas abordadas dentro de um mesmo 
conteXto fático não autoriza o reconhecimento do 
concyrso de infrações penais. 
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Registre-se que o roubo, por ser um crime 
com lexo, em que há multiplicidade de atos, não perde 
sua nidade, não obstante a existência de pluralidade de 
vítim s e o desdobramento da ação em vários atos, o que 
é me ,z:imente causal, mas, repetindo, desde que tudo se dê 
no m smo contexto. 

Sobre a matéria, trago à colação excerto 
do v to do eminente Juiz Sidney Alves Affonso, onde Sua 
Excel ncia, em caso análogo ao dos autos - ApCrim n.° , 
391.6 2-1, j. em 20/5/03 - com maestria, externa tal 

entei
r  

, 
dimento, In verbis: 

"Mesmo havendo pluralidade de 
vítimas, não necessariamente haverá 
pluralidade de crimes, pois as 
subtrações foram realizadas num 
mesmo contexto fático. 
Os 	acusados 	adentraram 	o 
estabelecimento .comercial e lã 
subtraíram o dinheiro do caixa e dos 
objetos que se encontravam em poder 
de dois fregueses. O contexto fático é 
um só, ou sela, no estabelecimento 
comercial "Pacarone", que foi invadido 
pelos agentes, abordando as pessoas 
que ali se encontravam. 
Por contexto fático entende-se por 
mesmo local, tempo e modo de 
execução. E foi assim que se realizou o 
crime perpetrado pelo ora apelante. 
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CAVA:NAS 

É neste diapasão a orientação pretoriana: 

"A pluralidade de vítimas não significa, 
necessariamente, pluralidade de 
crimes, pois nos crimes de furto e de 
roubo, mesmo sendo várias as vítimas, 
se estiver provado que todas as 
subtrações ocorreram num mesmo 
contexto tático, a hipótese é de crime 
único e não de vários delitos" (TAMG, 
2° Câm. Crim., Apelação Criminal 
320901-42, Rel. Juiz Alexandre Victor de 
Carvalho, v.u., j. 10/4/2001). 

"Não há falar em concurso material e 
sim crime único, se a ação do agente 
se desdobra em mais de um momento, 
lesando mais de um patrimônio, pois a 
presença de várias vítimas constitui 
dado meramente casual, não 
interferindo na essência da questão" 
(TACRIM - SP - AC - Rel. Gaivão Coelho 
- JTACRIM 64/190). 

e 

"Cuidando -sede crime de roubo, em 
um mesmo contexto tático, com 
unidade de conduta e de fim, nõo há 
falar-se em concurso formal e sim crime 
único, posto que, na realidade, aí só 
se vislumbra uma ação: subtração de 
bens móveis, mediante violência à 
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pessoa" (TACRIM - SP - AC - Rel. Ercílio 
Sampaio - JUTACRIM - 72/185). 

Dessarte, há que ser excluído o concurso 
form I impróprio, retificando a capitulação dada pela r. 
sentença para art. 157, § 2°, inciso II, do Código Penal e, 
por 4:onseguinte, ser decotada a cumulação das penas 
aplic i  da, reduzindo-as para cinco (5) anos e quatro (4) 
mese de reclusão e dez (10) dias-multa, no patamar 
mini o. 

No que tange ao pedido do recorrente em 
redu ir suas penas para o mínimo legal, não há o que 
prov ,r, sendo um equívoco..da defesa, pois o ilustre Juiz 
Sentehciante já as havia fixado nesse patamar mínimo. 

Por fim, pretende o apelante a alteração do 
regime de cumprimento de pena, o que, a meu sentir, 
proc scle, pois diante da redução da pena cominada, 
send .  ele primário e com circunstâncias judiciais 
favoráveis, na conformidade do previsto no art. 33, § 2.°, 
letra b", do Estatuto Repressivo, será cumprida inicialmente 

em regime semi-aberto. 

Incabível na espécie a substituição da pena 
por r stritiva de direitos (art. 44), bem como a concessão 
do sk rsis (art. 77), em face da ausência dos requisitos 
objeti os para a medida. 

Fiel a essas considerações e a tudo mais que 
dos alutos consta, DOU PROVIMENTO PARCIAL à apelação, 
para"(Itlecotar o concurso formal impróprio, reduzir as penas 
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do (*Jante para cinco (5) anos e quatro (4) meses de 
reclusão e_dez.J1Q)___riias-multa,  bem como para alterar o 
regime inicial de cumprimento da pena, do fechado para o 
s_eraLabArio, mantendo, no mais, incólume a r. sentença 
por sOus próprios e jurídicos fundamentos. 

É como voto. 

RMAN O DOS ANJOS 



REMESSA 

Aos 10/11/2003 remeto estes autos à Comarca de 

i" 
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CERTIDÃO 
•• 	 vou. 

Certifico que deCorreU o prazo de lei seürque ao acórdão retro g 
fosse oposto qualquer recurso. Dou fé. 

Belo Horizonte, 0/11/2003. 

i 	- 
A Diretor& da .  Secretaria 

p/ A Diretora da Secretaria 	  
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Separador de novo documento 
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S SENTENÇA 

Aço Penal n.° 024.02.805.206-6 
Auts,!ra: A Justiça Pública 
Réu: Adeílton Viana 

Vistos, etc... 

O RELATÓRIO 

• O Dr. Promotor de Justiça denunciou 
Adeflton Viana, devidamente qualificado nos autos, como incurso 
nas iras do art. 157, §2°, I e II, do CPB, isto porque teria ele, em 
18/08/02, por volta das 16:30 horas, juntamente com outros quatro 
elementos não identificados, subtraído, mediante violência e grave 
ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 
68,00, sendo R$ 51,00 do caixa do ônibus 1148-B e R$ 17,00 do 
Motorista Jair Lemos dos Santos. 

• 

Narra a exordial que os cinco elementos 
entraram no coletivo, em um dos pontos da av. Olegário Maciel, 
tendo permanecido na parte dianteira do mesmo até próximo ao 
bailro Bom Sucesso, onde um deles, de alcunha "Alex", atravessou 
a roleta e anunciou o assalto ao cobrador, oportunidade em que seus 
comparsas passaram a desferir, contra este, socos e chutes, 
subtraindo-lhe a importância de R$ 51,00. Após ser agredido, o 
cobrador conseguiu desvencilhar-se dos agressores, descendo do 
ônibus para acionar a PM. 

Relata, mais, a prefacial, que os agentes 
passaram, então, a agredir o motorista, com socos na cabeça, 
ubti-aindo-lhe a quantia de R$ 17,00 e ordenando-lhe que saísse 

corno coletivo daquele local, tendo os meliantes desembarcado mais "c5°  
cà' à frente, rumando para à Vila do Bonsucesso. 	 — 
u- C 

W 
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o 
-o 
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Por derradeiro, aduz a vestibular que 11114 dos 
passageiros acionou a Polícia Militar que, após rastreamento fia 
região, logrou êxito em deter o denunciado. Todavia, nada foi ,, ..„„. 

. encoAtrado com o Mesmo, eis que os outros quatro elementos -4  `-' 1:'' 1". ,2 r,'UlA;S( 
evadiram na posse da res furtiva. 

No inquérito policial, inaugurado pelo auto de • 
prisão em flagrante delito, foram ouvidos o condutor, duas 
testimunhas, as vítimas e o conduzido. 

Encontram-se no processo o laudo de exame 
de corpo delito das vítimas (fls. 59 e 60), o BOPM, a FAC e a CAC 
do denunciado. 

Relatado, foi o inquérito distribuído a este 
juízo, onde a denúncia foi recebida em 03.09.02, pelo despacho de 
ÍL 32v. 

Interrogado, o réu não apresentou defesa 
prévia. 

No sumário de instrução probatória foram 
ouvidas as duas vítimas e uma testemunha arroladas pelo MP, tendo 
sido dispensadas as demais testemunhas. 

Na fase do disposto no art. 499, do CPP, 
foram deferidas as diligências requeridas pelo MP. 

Em alegações finais, o Ministério Público 
retifica, parcialmente, a denúncia, requerendo a condenação do 
acusado nas iras do art. 157, §2°, 11, do CPB. 

A defesa, por sua vez, requer, 
preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da citação e do 
cereç,amento de defesa, por não ter o defensor constituído do réu se 
man'ifestado nas fases dos arts. 395 e 499 do CPP. 

No.mérito, pleiteia a absolvição por falta de 
provas da autoria e da materialidade. Caso seja o réu condenado, 
pretende: 

ert 

; 

1 

• 



Ante o exposto, considerando que o agente 
a Juízo para o interrogatório, bem ainda que se coMpareceu 

2-reconhecimento do delito de roubo nà. sua 

al• 

forma tentada. 
,rr 

É o relatório. Passo adecidir. 

O FUNDAMENTO 

Das questões preliminares arguidas pela defesa 

A defesa pleiteia o reconhecimento de 
nulidade processual consistente na irregularidade da citação do 
acuado, ao fundamento de que as requisições são desprovidas dos 
requisitos essenciais à citação válida do réu. 

Tenho que razão não assiste ao ilustre 
defensor, de sorte que o art. 360 do digesto processual, determina 
seja.' o réu preso requisitado para comparecer em Juízo, no dia e hora 
designados. 

Demais disso, filia-se este Juízo à corrente 
que entende, estando preso o denunciado, prescindível a citação 
por'inandado, bastando sua requisição para o interrogatório, de tal 
arte" que o comparecimento, ainda que não espontâneo, convalesce 
o processo, aplicando-se a regra do art. 570 do CPP, de que não há 
falar em nulidade da citação, da intimação ou notificação se o 
interessado comparece para o ato designado. 

No trato pretoriano, colho o seguinte aresto: 

Processo - Interrogatório do réu 
ReqUisição deste - Falta de citação - Nulidade alegada - Não 
acolhimento - Prejuízo não sofrido - Preliminar repelida - 
Inteligência do art. 563 do CPP. 

"Por força do art 563 do CPP, somente se 
declara nulo um ato quando resultar prejuízo às partes. Nenhum 
prejuízo sofreu o acusado pelo fato de não ter sido citado." 
(TACRIMSP-AP - Rel. Almeida Braga - RT 678/342)  

(t) 

• 

• 
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defendeu dos fatos imputados na denúncia, eis que comparedeu à 
audiência de instrução do feito e apresentou alegações finais, não 
vejâ demonstrado nenhum cerceamento de defesa, razão pela qual . 
rejeito a preliminar. 

Quanto .à alegação de cerceamento de defesa, 
por desídia do patrono constituído, que não se manifestou nas fases 
de defesa prévia e diligências, tenho que melhor sorte não assiste ao 
causídico. 

Em primeiro lugar, o interrogatório judicial 
do 'Ousado foi fiscalizado pelo defensor constituído, tendo o mesmo 
said ■rt  do ato intimado para apresentar defesa prévia. Se não a 
apresentou, certamente porque achou desnecessário fazê-lo. 

, 

Demais disso, é cediço que a fase de 
alegações preliminares presta-se, principalmente, à apresentação do 
rol de testemunhas de defesa, bastando ao defensor, caso nenhuma 
tivesse que pudesse trazer esclarecimentos para o deslinde do 
fato; quedar-se inerte. 

II 

	 Assim, não há falar em cerceamento de 
defeSa. 

Demais disso,. durante a instrução do feito foi 
o acusado assistido pelo próprio subscritor das alegações finais, 
tendo este, inclusive, reperguntado testemunhas e requerido vista 
dos autos para a fase de diligências, tendo este Juízo concedido 
prazo para tal mister à defesa que, se não as apresentou, após 
regularmente intimada para tanto (fl. 57), é porque as julgou 
desnecessárias. 

Pelo exposto, nota-se que esteve o acusado, 
'durante o transcurso do processo, tecnicamente defendido, razão 
pela qual não restou configurado o alegado cerceamento de defesa. 

Rejeito a preliminar. 

Do mérito 

As autorias dos crimes restaram negadas pel 

o 

o 
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réu'êm ambas as fases do processo, tenáo, todavia, mudadd sua 	tmw,Y8 T••••4 .ww 4 

versão em Juízo, onde assim se manifestoU: 	 4 	"ett4 

FLS 	/1( 	2  
"São verdadeiros, ,,em parte, os fatos 	 ..... 

narrados na denúncia. Era um domingo, 16:30 horas. O 
a-  • 

interrogando e mais três rapazes, a quem conhece pelos apelidos 
de 41e.x, Zee Le/éu, ingressarainem um ônibus da linha 1148-B 
em, ; um ponto existente no centro desta capital. ... . 
Permaneceram 'conversando entre si até o bairro Bom Sucesso, 
onde Alex, Zé e LeMu decidiram assaltar o ônibus. Como não 
ha's ia ninguém armado, os três, pondo as mãos à cintura 
abordaram o cobrador, pegando-o pela camisa e tomando o 
dinheiro que estava com ele. ... . Durante essa conduta contra o 
cobrador o interrogando ficou perto de Alex, Zé e LeMu, 
observando-os praticar o assalto. Em seguida, o interrogando e 
Leku desceram pela porta traseira do ônibus e Alex e Zé 
partiram em direção ao motorista do coletivo, não sabendo o 
interrogando qual a conduta desenvolvida por Alex e Zé perante 
o motorista . O interrogando não pegou nenhum dinheiro. Foi 
'preso quando caminhava por uma avenida no bairro Bom 
Sueesso, cerca de uma hora após o episódio ocorrido no ônibus. 
Nada foi encontrado com o interrogando. ..." (fl. 37 e 38). 

A negativa do réu não encontra amparo na 
prova aninhada nos autos, principalmente nas palavras, colhidas 
sob. o crivo do contraditório, do cobrador e motorista, vítimas das 
agressões e que reconheceram o imputado como um dos autores do 
injusto. 

Vejamos: 

.9. • Era o cobrador do ônibus assaltado. 
No ponto final, na av. Olegário Maciel, centro desta capital, 
embarcaram cinco rapazes, entre os quais o acusado presente, 
que, ora reconhece. ... . No bairro Bom Sucesso, um deles, que 
depPis ficou sabendo chamar-se Alex, segundo informou o réu 
presente, cruzou a roleta e anunciou o assalto para o depoente. 
Alex não apresentou nenhuma arma. Em seguida, os outros 
quatro também cruzaram a roleta e os cinco passaram a agredir 
o declarante com socos; chutes e um deles - que usava camisa 



No mesmo passo, as declarações do condutor. 
Vejamos: 

6 
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azul 7 bateu com o telefone celular na cabeça do declarante. O 
réu presente, entre os agressores, acertou um soco no rosto do 
depoente que quebrou seu par de óculos. Dois dos agressores 
enfiiram as mãos nos bolsos do declaraste e na gaveta do caixa, 
subtraindo de ambos os locais R$ 51,00 em dinheiro e Vale-, 
transportes. Os cinco espancaram o depoente. O réu presente 
não subtraiu dinheiro, mas espancou o depoente, apoiando-se na 
gaveta para facilitar a agressão. ... . Em certo momento, o 
depoente conseguiu escapar do ônibus e correu para um orelhão 
a fim de chamar a polícia. Nesse momento, o grupo de cinco 
assaltantes passou a ocupar-se do motorista, agredindo-o 
também, roubando R$ 17,00 de propriedade dele. ... . Não viu 
nenhuma arma em poder de qualquer do cinco assaltantes." 
(RiCardo Silva das Mercês - cobrador - fl. 50). 

" .... Era o motorista do ônibus assaltado. 
.... No ponto final, na av. Olegá rio Maciel, centro desta capital, 
embarcaram cinco rapazes, entre os quais o acusado presente, 
que ora reconhece. ... . No bairro Bom Sucesso, um deles, 
chamado Alex, conhecido do depoente do ponto final do ônibus 
no +bairro Bom Sucesso, cruzou a roleta e anunciou o assalto 
para o cobrador. Alex não apresentou nenhuma arma, segundo 
o cobrador, mas já chegou batendo nele. Em seguida, os outros 
quatro também cruzaram a roleta e os cinco passaram a agredir 
o cobrador com socos e um deles - que usava camisa do 
Cruzeiro - bateu com o telefone celular na cabeça do cobrador. 
O réu presente, entre os agressores, agrediu o cobrador com 
Socos na cabeça. ... . Foi subtraído do caixa R$ 51,00 em 
dinheiro e vale-transportes. Em certo momento, o cobrador 
conseguiu escapar do ônibus e correu para um orelhão a fim de 
chamar a polícia. Nesse momento, o grupo de cinco assaltantes 
pulou novamente a roleta, para a parte dianteira do ônibus, e 
passou a ocupar-se do depoente, agredindo-o também, 
roubando R$ 17,00 de sua propriedade. ... . Não viu nenhuma 
'arma em poder de qualquer dos cinco assaltantes. ..." (Jair 
liemos dos Santos - motorista - fl. 52/53). 



"... . Segundo relataram o cobrador e o 
motorista, embarcaram no ônibus, na região central da cidade, 
cinco rapazes. Um deles passou a roleta e anunciou o assalto. 
Em seguida, agrediu o cobrador com socos. Também um outro, 
conhecido como Alex, agrediu o cobrador. Do cobrador foram 
roubados R$51,00 de propriedade da empresa. Após, o 
cobriador conseguiu sair do ônibus e o grupo agrediu com socos 
o motorista, dele roubando R$17,00..... Preso, foi o réu levado 
até ; o motorista, que também reconheceu o acusado como 
participe do ocorrido. ... . Os outros quatro assaltantes não 
foram localizados."( Adenaldo-condutor-f1.54) 

Do exposto, vê-se que as autorias dos delitos 
estão, nitidamente, postas nos autos, razão pela qual indefiro o 
pleito absolutório fundado em falta de provas. 

, 	 As materialidades delitivas, doutra parte, 
encontram-se positivadas nos autos, em que pese o fato de nada ter 
sido 'apreendido na posse do imputado, pelo depoimento das vítimas 
e testemunhas acima transcritos, bem como pelo laudo de exame de 
como de delito realizado na vítima Ricardo, constante de fl. 60. 

Da forma como restaram praticados os delitos 

Os crimes restaram praticados na forma 
consumada, eis que, apesar de nada ter sido encontrado na posse do 
agente, seus comparsas conseguiram evadir-se com o dinheiro 
subtraído, restando para as vítimas efetivo prejuízo patrimonial. 

Ademais, filia-se este juízo à corrente que 
entende consumar-se o delito de roubo desde que o agente tenha 
obtido êxito em subtrair o patrimônio da vítima, independentemente 
de ter sido preso logo após, ainda que não tenha gozado a posse 
mansa e pacífica da coisa e mesmo tendo sido perseguido ab ovo. 

• 	 Na jurisprudência, essa corrente encontra 
respaldo conforme se obtém dos seguintes arestos: 

. 7 
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"Com a efetiva subtração da Coisa 
mediante emprego de violência ou grave ameaça, consumado 
está O delito de roubo, ainda que o agente tenha sido perseguido! 
e preso em flagrante, e a res furtiva integralmente recuperada' ; 
(RTJAMG.vol.42/258). 

"ROUBO - PERSEGUIÇA0- 
TENTATIVA - INADMISSIBILLDADE - No caso do crime de 
roúbo, ao contrário do crime de furto, a perseguição não muda 
a figura do crime consumado para o tentado" (RJTAMG. 
Vol.47/349). 

"Já está consumado o delito de roubo se o 
ladrão é preso em decorrência de perseguição imediatamente 
após a subtração da coisa, não importando assim, que tenha, ou 
não, posse tranquila desta" ( RE.108.479) (STF.1 a Turma. Rel. 
Sidney Sanches, DJU.27.08.93, p.17021).  

. 	, 	 Rejeito, portanto, a tese da defesa de 
recohhecimento dos crimes na sua forma tentada. 

DAS MAJORANTES 

A causa especial de aumento de pena do 
concurso de agentes restou demonstrada na prova dos autos através 
dos depoimentos supra transcritos. 

No que tange à exasperante do emprego de 
arma, tenho que a mesma não encontra-se configurada no conjunto 
prolatório dos autos, de sorte que as vitimas foram taxativas em 
afirmar que não vislumbraram, em momento algum, estarem os 
age?tes portando qualquer tipo de arma. 

Isto posto, ausente a prova de que os 
meliantes estivessem armados, deve a aludida exasperante ser 
decotada. 
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No que concerne ao pedido da defes 
desclassificar a imputação de roubo para a de furto, tenho cludr:7 ,77,-;',:.::-• ---- ---à 

a em 

mesma não merece guarida. 	 i 
i 	' t 

É que restou configurado, estreme de dúvidas, 
.. 	na prova dos autos, um das elementares do crime de roubo, isto é, 

a violência. 
.,. 	- 	Isso posto, caracterizada a subtração mediante 

o emprego de violência, não há falar em desclassificação para furto, 
que consiste na subtração sem violência ou grave ameaça à pessoa. 

Rejeito o pedido. 

DA EMENDATIO LIBELLI 

Considerando que a denúncia descreveu, 
quantum satis, a prática de dois delitos de roubo contra vítimas 
diferentes; considerando, ademais, que o réu se defende dos fatos 
descritos na exordial, opero a emendado libelli para o fim de 
reconhecer, em desfavor do acusado, o concursus delictorum, com 
fundamento no disposto no art. 383, do digesto processual penal. 

DO CONCURSUS DELICTORUM 

Os agentes praticaram os delitos em concurso 
formal imperfeito de crimes, de molde que mediante uma única 
escaramuça, praticaram dois delitos idênticos, contra vítimas distintas, 
movidos por desígnios autônomos, eis que, segundo os depoimentos 
acima transcritos, desejaram produzir e obtiveram dois resultados 
contra o patrimônio. 

Mercê de tais considerações, deve o réu ser 
condenado pela prática de dois delitos de roubo especialmente 
agravado pelo concurso de agentes, na forma consumada e em 
conCurso formal imperfeito de crimes. 

DA APLICAÇÃO DA PENA 

Do roubo contra a vítima Ricardo 

9 



DA PRIVATIVA DE LIBERDADE 

• 

. 	 Na primeira fase da operação preconizada no art.__ „ n. 
68 do CP e considerando que as condições pessoais do ager4e, ,.: ,-') 2 '- ,̀,.n"..'AL's  
consubstanciadas nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do . 	1 g 

.. mesmo. 'diploma legal são favoráveis ao denunciado, fixo a pena-base 
no mínimo legal de quatro anos de reclusão. 	 Y 

• 

À míngua de circunstâncias atenuantes ou 
agravantes, bem ainda de causas, gerais ou especiais, de diminuição, 
passo' à c:luinta operação onde, considerando o concurso de agentes, 
exaspero' a reprimenda de um terço, encontrando, destarte, cinco anos 
e quatró meses de reclusão, pena essa que defino para este delito. 

DA PENA PECUNIÁRIA 

Fixo a pena pecuniária no mínimo legal, em 
virtudeda situação de pobreza do agente, com supedâneo no disposto 
no art. 60, caput, da lei substantiva penal. 

Do roubo contra a vítima Jair 

DA PRIVATIVA DE LIBERDADE 

• 

Na primeira fase da operação preconizada no art. 
68 do CP e considerando que as condições pessoais do agente, 
consubstanciadas nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do 
mesmo 'diploma legal são favoráveis ao denunciado, fixo a pena-base 
no mínimo legal de quatro anos de reclusão. 

À mingua de circunstâncias atenuantes ou 
agravantes, bem ainda de causas, gerais ou especiais, de diminuição, 
passo -à quinta operação onde, considerando o concurso de agentes, 
exaspero a reprimenda de um terço, encontrando, destarte, cinco anos 
e quatro meses de reclusão, pena essa que defino para este delito. 

DA PENA PECUNIÁRIA 

Fixo 'a pena pecuniária no mínimo legal, em 	.42 
"rã . 

cr) 
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virtude da situação de pobreza do agente, com supedâneo no disPosto 
no art..60, caput, da lei substantiva penal. 

DO CONCURSO FORMAL IMPERFEITO 

Em razão do concurso formal imperfeito de 
delitos, 'torno definitivas as reprimendas: 

- privativa de liberdade, em dez anos e oito 
meses de reclusão. 

- pecuniária, em vinte dias-multa de valor 
unitário mínimo legal, com âncora no disposto no art. 72 do CP. 

regime 
CP. 

DO REGIME PRISIONAL 

A pena privativa de liberdade será cumprida no 
inicial fechado, com âncora no disposto no art. 33, § 2°, a, do 

DA PENA SUBSTITUTIVA 

Nego ao réu a substituição da pena privativa de 
liberdade aplicada, por restritiva de direitos, face à pena aplicada, bem 
ainda por ter sido o delito praticado mediante o emprego de violência 
contra pessoa, tudo com fundamento no disposto no art. 44, I, do CP. 

O DISPOSITIVO 

Em face do exposto e considerando o mais que 
dos autos consta, julgo procedente a presente ação penal, para o fim de 
condenar, como de fato condeno, ADEÍLTON VIANA, como 
incursq nas iras do art.157, §2°, II, (duas vezes) , c/c 6 -irt.7-0, caput, 2' 
parte, rbos do CP, às penas, privativa de liberdade de dez anos e 

; oito In ses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, em 
estabel cimento prisional do Estado adequado a esse regime e 
pecuniária de 20 dias -multá de valor unitário igual a um trigésimo do 
salário mínimo vigente na data do fato. 

Recomendo o réu na prisão em que se encontra. 
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Condeno o acusado no pagamento das custds do 
processo.  

Transitada em julgado a presente, faça a Sra. 
Escrivã as comunicações e anotações de praxe, inclusive ao Instituto de t 
Identifiéação do Estado e ao TRE, lançando o nome do réu no rol dos 
culpados e expedindo a competente guia de execução penal. 

P.R.I. 

Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2002. 

• 

Eduardo ésar Fortuna Grio 
Juiz de Direito 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 	. 

Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da 1Ori  Vara Crimr.  "rol" „ 

Comarca de Belo Horizonte -Minas Gerais 	 
DIgItallzacao 

II I I III I 1111111 I II II III II 111111 III 
- Processo n°: 024.02.805.2'06-6 -  

Separador de novo documento 

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por seu Pro-

motor cle Justiça que este subscreve, no uso de suas atribuições legais, vem, 

perante V. Exa., oferecer DENÚNCIA  contra Adellton Viana, brasileiro, solteiro, _ 
natural de Araçuai/MG, nascido aos 20/0711981, filho de Maria Dilma Viana, 

Portadorüa C.I. 12.358.432/ SSP-MG, residente à Rua A, n.° 37, Bairro Bom 

Sucesso;,;nesta capital; pelos fatos que passa a expor 

No dia 18 de agosto de 2002, por volta das 16:30 horas, nesta 

capital, o denunciado em epígrafe e outros 04 (quatro) elementos  não identi-

ficados, previamente acordados:e unidos no mesmo propósito, subtraíram para 

si, mediante emprego de violência e grave ameaça exercida com emprego de 

arma de fogo, a quantia de R$ 68,00, sendo R$ 51,00 do caixa do ônibus 

coletivo' 1148-B, que estavam em poder do cobrador Ricardo Silva das Mercês, 

• 	e R$ 17,00 de Jair Lemos dos Santos, motorista da mesma lotação. 

Neste sentido, restou apurado que o coletivo da linha 1148-6 parou 

em um dos pontos da Av. Olegário Maciel, centro desta capital, para embarque 

de cinco elementos,  entre os quais o imputado, sentando-se todos na parte 

dianteira io ônibus, sem ultrapassar a roleta, onde ficaram conversando entre si. 

10/MG MOD. MP  4 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERÁIS 

Também consta que, próximo ao bairro Bom Sucesso, um deles, de 

alcunha' "Ale)e, atravessou a roleta e anunciou a'assalto ao cobrador Jair Lemos 

doè Santos nos termos seguintes: "me dá o dinheiro senão eu vou te matar". 
° 

Não bastasse, seus comparsas passàram a desferir-lhe socos e chutes como 
1  " forma de: intimidá-to; sendo certo que, em seguida, teve os bolsos e o caixa 

vasculhacos, oportunidade em que lhe subtraíram a quantia de R$ 51,00. 

Após ser espancado pelos meliantes, o cobrador conseguiu des-

vencilhar-se de seus agressores, descendo do coletivo para acionar a Polícia 

Milítar 
• • , 

Nesse ínterim, os agentes passaram a agredir o motorista do Ônibus 

Com socos contra sua cabeça, para, em seguida, subtrair-lhe a importância de 

R$ 17,00, Ordenaram-lhe ainda que desse partida no ônibus e saísse daquele 

locai. Mais à frente, desembarcaram todos e rumaram para a Vila do Bon-

sucesso. 

Ocorre, contudo, que um dos passageiros que teve o seu relógio 

roubado, conseguiu acionar policiais militares, os quais, na companhia de outros 

colegas de farda, deram início à operação de rastreamento na região, logrando 

êxito em tieter o denunciado em estado de flagrância. 

De se consignar, por oportuno, que o imputado foi reconhecido 
1 

pelas vítimas como um dos autores da infração penal em tela. No entanto, a res 

subtracta foi levada pelos outros quatro elementos que participaram da 

empreitada criminosa e que conseguiram escapar ao cerco policial. 

IO/MG 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
. . 

De se consignar, por fim, que, em decorrência das agressões per 

petradas., -as vítimas sofretam lesões corporais. 

Isto posto, tendo o denunciado incorrido nas sanções do artigo 157, 

-1 20, inicisos lo HdoCódigo Penal Brasileiro, requer que, recebida e 

autuada a denúncia, seja devidamente requisitado para interrogatório e defesa 

que tiver .ouvidas as vítimas e as testemunhas abaixo arroladas, cumpridas as 

demais formalidades da lei, e, ao final, condenado nas penas que lhe couber. 

Rol: 

• '1- Ricardo Silva das Mercês, vitima, qualificado, às fls. 12; 

'2- Jair, Lemos dos Santos, vítima, qualificado às - fls. 15; 

- Luiz Cláudio das Mercês, qualificado às fls. 03;  

4- PM Marcus Alberto Matos de Souza, qualificado às fls. 03; 

' 5- PM Adenaldo Luciano Duarte, qualificado às fls. 02. 

, 	Belo Horizonte, 30 de agosto de 2002. 

-Agit 
Gustavo - 	Bal amão • 	Promotor de Justiça 

Matheus Lopes Romaneili Lopes 

Estagiário - Portaria 006/2002 
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pelo seguinte motivo(transcrever sucintamente o motivo): 
-SU-c~ 

Digitalizacao 

GOVERNO DE MINAS GERAIS 
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL 
PENITENCIÁRIA FRANCISCO FLORIANO DE PAULA 

1 1 1s11111 11111 11, 	1 1 1111111111111111 1 111 
dor 

TERMO DE COMPROMISSO 
Termo que fazem de um lado a Superintendência de Articulação Institucional e Gestão de 

Vagas e de outro lado o sentenciado ::  (-\ c9À,....5r,c,",-, j  
infop en  3L\2  , filho de  ..`,Jg,s,..c,,,,Diu_eca 5~..4:2. c9.£. 
e de.iN  5: Z-\ 4".A.o... e ZeNry-..r--- 	, condenado 
à 	k \ 	anos e 	g 	meses, p`or ter infringido o(s) art.  .3 5."-  .e.  4 ã-S.  
do C.P.B., atualmente em regime  '="- sktjtke-c5...c 	, o .qual solicita sua 
transferência para a  qsk,,,,,:_X.5L,-,,,cLco-..i_' c_ 	e,j_ -<..x.,a-ks,L.R. 	-Çtz-ç—N,-: , 

1. A Superintendência de Articulação Institucional e Gestão de Vagas 
compromete a atender o pedido formulado pelo seFftenciado efetuando sua transferência 'Para a 

2. O Sentenciado por outro lado compromete-se desde que seja transferido, a 
cumprir e obedecer o regulamento interno da Unidade Penal, em todos os seus itens, sendo-lhe 
entregue uma cópia deste, para seu conhecimento e cumprimento integral. 

3. Caso o sentenciado cometa alguma falta ou transgressão disciplinar na 
Unidade Penal, consequentemente descumprindo este Termo de Compromisso, se sujeitará, 
PACIFICAMENTE, a ser transferido daquele Estabelecimento Penal, para qualquer outro do 
estado. 

Assim, compromissados assinam o presente Termo, de um lado a 
•uperintendência de Articulação Institucional e Gestão de Vagas, o Diretor da Unidade Penal e de 

outro lado o sentenciado acima qualificado, em 3 (três) vias, as quais serão distribuídas, uma para o 
sentenciado, outra para o prontuário que se encontra na Unidade e a 3a via encaminha à SAIGV, 
para o despacho final e posterior arquivamento no prontuário do sentenciado. 

Penitenciária Francisco Floriam de Paula, 	/ 	/ 	 
ASSINATUR 

Diretor 
À DMI: 
DE ACORDO 

Belo Horizonte 	, de 

Superintendência de Segurança e Movimentação Penitenciária 
Av. PRINCIPAL, S/N° — VILA NOVA FLORESTA — CEP 35001-970 — GOVERNADOR VALADARES — MINAS GERAIS 

Fone/ Fax: (0XX33) 3215-5122 

de 



o 
ai-valh o 

rança 

Dieltallzacao 

GOVERNO DE MINAS GERAIS 
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL 
PENITENCIÁRIA FRANCISCO FLORIANO DE PAULA 

1 1 1111 1 1111 1 111 1111 1 1 11 )11111111 111 1 1 

TERMO DE COMPROMISSO 
Termo que fazem de um lado a Superintendência de Segurança 

Penitenciária e de outro lado o sentenciado 	osli.9. ‘- oc,-- 	.).■.,(5./..._e__  
infopen  3 Li s Y'? 	, filho de 	  
e de 	jAcx.h.,Z__c-,_ 	.;,..Q ,--,-,e...._ 	Lyx".r,  f_:.._ 	 , condenado 
à 	1,..■ 	anos e  ÇP 	meses, por ter infringido o(s) art.  1 54 1  1 3_ 1  
do C.P.B., atualmente em regime  5 R R..--....: 01-4,--1C, ) 	 , o qual solicita sua 
transferência para a  sz  

e Movimentação 

' 

pelo seguinte motivo(transcrever sucintamente o motivo): 
s  

1. A Superintendência de Segurança e Movimentação Penitenciária 
compromete a atender o pedido formulado pelo sentenciado efetuando sua transferência para a 

2. O Sentenciado por outro lado compromete-se desde que seja transferido, a 
cumprir e obedecer o regulamento interno da Unidade Penal, em todos os seus itens, sendo-lhe 
entregue uma cópia deste, para seu conhecimento e cumprimento integral. 

3. Caso o sentenciado cometa alguma falta ou transgressão disciplinar na 
Unidade Penal, consequentemente descumprindo este Termo de Compromisso, se sujeitará, 
PACIFICAMENTE, a ser transferido daquele Estabelecimento Penal, para qualquer outro do 
estado. 

Assim, compromissados assinam o presente Termo, de um lado a 
Superintendência de Segurança e Movimentação Penitenciária, o Diretor da Unidade Penal e de 
outro lado o sentenciado acima qualificado, em 3 (três) vias, as quais serão distribuídas, uma para o 
sentenciado, outra para o prontuário que se encontra na Unidade e a 3' via encaminha à SSMP, para 
o despacho final e posterior arquivamento no prontuário do sentenciado. 

Penitenciária Francisco Floriano de Paula, 	 
ASSINATURAS: 

À DMI: 
DE ACORDO 

Belo Horizonte 	, de 	 de 

Superintendência de Segurança e Movimentação Penitenciária 
Av. PRINCIPAL, sh,r) - VILA NOVA FLORESTA— CEP 35001-970 — GOVERNADOR VALADARES — MINAS GERAIS 

Fone/ Fax: (0)0C33) 3215-5122 
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