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1ª  APELAÇÃO  CRIMINAL. MINISTÉRIO  PÚBLICO.
INSURGÊNCIA QUANTO  À  ABSOLVIÇÃO  DO  RÉU
EDSON  DOMINGOS  DE  SOUZA.  DESCABIDA.
AUSÊNCIA  DE  PROVAS  SUFICIENTES  PARA
CONDENAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DO  ENVOLVIMENTO
DOS  ACUSADOS  MARCOS  MORENO  E  HELLDES
PEREIRA  DA  SILVA  NO  CRIME  DE  ROUBO  À
RESIDÊNCIA SITUADA NO BAIRRO DO ALTIPLANO.
PELOS  ELEMENTOS COLIGIDOS A AUTORIA NÃO
RESTOU DEMONSTRADA. PENA FINAL SUPERIOR
A 04  (QUATRO)  ANOS  E  INFERIOR  A 08  (OITO).
REGIME  INICIAL  A  SER  ESTABELECIDO.
SEMIABERTO.  INOVAÇÃO  TRAZIDA PELA LEI  N.º
12.736/2012. VIGÊNCIA. APLICAÇÃO. DETRAÇÃO A
SER  EFETIVADA  PELO  ÓRGÃO  JULGADOR.
SÚPLICA  PELO  RECONHECIMENTO  DA
CONTINUIDADE  DELITIVA  ESPECÍFICA.
REQUISITOS  SUBJETIVOS  FAVORÁVEIS  AOS
ACUSADOS  OBSTAM  O  ACOLHIMENTO  DESSE
INSTITUTO. DESPROVIMENTO.

É sabido que, para haver a condenação criminal,
necessário se faz a existência de provas certas e
inequívocas  que  confirme  a  materialidade  e
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autoria delitiva, sendo impossível condenar alguém
com base em meros indícios ou suposições. 

O regime inicial  de cumprimento da pena deverá
obedecer  às  disposições  do  art.  33,  §2º  do  CP,
podendo o julgador, em razão da inovação trazida
pela  vigente  Lei  n.º  12.736/2012,  realizar  a
detração da pena (art. 42 do CP) e estabelecer o
regime que melhor se adeque à situação.

A jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça
sedimentou-se  no  sentido  de  que  a  fração  de
aumento  pela  continuidade  delitiva  específica,
prevista  no  art.  71,  parágrafo  único,  do  Código
Penal, pressupõe a análise de requisitos objetivos
(quantidade  de  crimes  praticados)  e  subjetivos
(culpabilidade,  dos  antecedentes,  da  conduta
social, da personalidade do agente, dos motivos e
das circunstâncias do crime)

2ª  APELAÇÃO  CRIMINAL. CONDENAÇÃO.
INSURGÊNCIA  DO  RÉU  THIAGO  GOMES
DAMÁSIO. QUANTO À REPRIMENDA IMPOSTA.
ALTERAÇÃO  DA  DOSIMETRIA.
IMPOSSIBILIDADE.  PENA  FIXADA  SEGUNDO
OS CRITÉRIOS LEGAIS. IMPROVIMENTO.

Obedecidas  as  regras  de  aplicação  da  pena
prevista nos arts. 59 e 68 do Código Penal, correta
se  mostra  a  manutenção  do  quantum fixado  na
sentença condenatória.

Pena fixada segundo os critérios legais, bem como
proporcional e suficiente à reprovação do fato.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS, NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

.
RELATÓRIO

Trata-se  de  02  (duas)  apelações  criminais  (fls.  694  e  704)

manejadas,  respectivamente,  pelo  Ministério  Público  Estadual  e  Thiago

Desembargado João Benedito da Silva
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Gomes  Damásio em  razão  da  sentença  proferida  pelo  juízo  da  4ª  Vara

Criminal  da  comarca  da  capital  (fls.  646/692),  que  julgou  parcialmente

procedente a denúncia para condenar ANDERSON MELO PEREIRA DA SILVA

como incursos nas sanções do art. 157, §2º, I e II (duas vezes) c/c art. 71, do

art.  180  e  do  art.  288,  parágrafo  único,  todos  do  Código  Penal;  EDILSON

DOMINGOS DE SOUSA como incursos nas sanções do art. 157, §2º, I e II (três

vezes) c/c art. 71, do art. 180 e do art. 288, parágrafo único, todos do Código

Penal; HELLDES PEREIRA DA SILVA como incursos nas sanções do art. 180,

caput, e do art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal e art. 12 da Lei n]

10.826/03; THIAGO GOMES DAMÁSIO como incursos nas sanções do art.

157, §2º, I e II (duas vezes) c/c art. 71 e do art. 288, parágrafo único, todos do

Código Penal  e  MARCOS MORENO DA SILVA,  conhecido por  “Vaca véia”

como incursos nas sanções do art. 157, §2º, I e II  c/c art. 71, do art. 180 e do

art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal.

Quanto  ao  denunciado  EDSON  DOMINGOS  DE  SOUZA,  foi

imposta absolvição nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal.

 O  Ministério Público,  em suas razões recursais (fls. 694/703),

apresenta quatro alegações: a) sustenta que há provas do envolvimento do réu

Edson Domingos de Souza na empreitada criminosa, devendo ser reformada a

sentença absolutória;  b) em relação aos réus Anderson de Melo Pereira da

Silva, Edilson Domingos de Souza, Thiago Gomes Damásio e Marcos Moreno

da Silva, insurge-se quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, devendo

ser alterado para ser fixado o fechado; c) aduz existir prova da participação dos

acusados Marcos Moreno e Helldes Pereira da Silva no roubo à residência do

senhor Rodrigo de Almeida Becerra Perez localizada no bairro de Altiplano e d)

requer a aplicação do art. 71, parágrafo único do Código Penal, haja vista a

ocorrência  de  pluralidade  delitiva  de  natureza  dolosa,  ofensa  a  vítimas

diferentes  com  emprego  de  violência  configurando,  assim,  a  hipótese  de

continuidade delitiva específica.

Desembargado João Benedito da Silva
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O apelante,  Thiago Gomes Damásio,  em suas razões recursais

(fl. 744), pugna pela redução da pena imposta ante a sua primariedade.

Contrarrazões  ao  recurso  interposto  pelo  Ministério  Público,  o

apelado  Thiago  Gomes  Damásio sustentou  que,  em  razão  da  detração,

correta  está  a fixação pelo  magistrado  a quo do regime semiaberto para  o

cumprimento  inicial  da  pena.  Aduz,  ainda,  que  carece de  fundamentação  o

pleito ministerial quanto ao reconhecimento da continuidade delitiva prevista no

art. 71, parágrafo único, do CP (fls. 745/747).

 Os  apelados,  Anderson  Melo  Pereira  da  Silva  e  Marcos

Moreno da Silva; Helldes Pereira da Silva; Edilson Domingos de Sousa e

Edson Domingos de Sousa, pugnaram, em contrarrazões, respectivamente,

às fls. 749/750; 754/756; 757/762, pelo desprovimento do recurso do Ministério

Público.

O  Parquet  pugnou,  em  contrarrazões,  pela  improcedência  da

apelação interposta pelo réu Thiago Gomes Damásio (fls. 787/789).

O  douto  Procurador  de  Justiça,  Amadeus  Lopes  Ferreira,  em

parecer de fls. 811/819, opinou pelo improvimento dos apelos. 

É o relatório.

VOTO

O  Representante  do  Ministério  Público  Estadual  ofereceu

denúncia em face de Anderson Melo Pereira da Silva, conhecido por “Bruxo”,

Edilson  Domingos  de  Sousa,  Helldes  Pereira  da  Silva,  conhecido  por

“Fantasma”,  Thiago Gomes Damásio, Marcos Moreno da Silva,  conhecido

por “Vaca véia”, Maria Nelma da Silva Andrade, Edson Domingos de Souza,

Luiz Eduardo dos Santos Santana, Avani Ferreira da Silva,  conhecida por

Desembargado João Benedito da Silva
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“Lívia”.  (fls. 02/19).

Relata a exordial acusatória que, no dia 04 de novembro de 2013,

por volta das 21 horas, a quadrilha roubou a residência de Rodrigo de Almeida

Becerra Perez localizada à Rua Elias Feliciano Madruga, no Bairro de Altiplano,

nesta Capital,  e,  dentre os objetos furtados,  encontra-se um veículo Nissan

Mart, de cor prata, de placa OGA 9889, seus documentos, e uma moto Bross

NXR 150, de cor verde, placa OFZ 5277.

Continua  relatando  a  denúncia  que,  nesse  mesmo  dia,  horas

antes, a quadrilha roubou, ainda, o veículo Corsa de marca GM pertencente a

João Wagner Leite de Souza no momento em que a vítima chegava em sua

residência situada à rua Maestro José Queiroz Batista.

Aduz a peça acusatória que, no dia 06 de novembro de 2013, o

Sr.  Rodrigo  Becerra  tomou  conhecimento  de  que  foram  presos  indivíduos

suspeitos de participarem do assalto e reconheceu através de fotografia os réus

Luiz Eduardo dos Santos e Thiago Gomes Damásio como autores do roubo. A

vítima, também, reconheceu como seus alguns dos objetos apreendidos.

Informa  a  denúncia  que,  após  investigação,  os  policiais

descobriram a  atuação do grupo criminoso que roubava veículos  na região

metropolitana de João Pessoa com o objetivo de trocá-los por drogas a serem,

posteriormente, comercializadas.

Dentre  os  roubos,  relata  a  denúncia  que  o  declarante  Valdeni

Medeiros, em suas declarações, reconheceu o acusado Edilson Domingos de

Sousa como um dos autores do roubo de sua motocicleta Ksinski soft 50, no

Bairro dos Funcionários III, nesta Capital, no dia 05 de novembro de 2013.

Assevera,  ainda,  que  os  acusados  Marcos  Moreno  da  Silva  e

Anderson de Melo Pereira da Silva roubaram a motocicleta Honda Fan 150,

Desembargado João Benedito da Silva
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placa MOW 7274 da vítima Uillames da Silva Lima, no dia 10 de outubro de

2013, no Bairro Eitel Santiago.

Relata, também, que os acusados Anderson Melo Pereira da Silva

e Marcos Moreno da Silva roubaram a motocicleta Honda NXR, de placas OFY

4554/PB da vítima Elias de Sousa Santos.

Por fim, conclui a exordial acusatória que a quadrilha é perigosa e

aterrorizava toda a região de João Pessoa/PB.

Às  fls.  431,  o  juiz  a  quo  determinou  a  cisão  do  processo  em

relação aos denunciados Avani  Ferreira  da  Silva,  Luiz  Eduardo dos Santos

Santana e Maria Nelma da Silva.

O  Ministério  Público,  às  fls.  567/569,  aditou  a  denúncia  para

imputar aos réus Anderson Melo Pereira da Silva e Helldes Pereira da Siva a

prática  do  assalto  realizado  na  residência  do  Sr.  José  Luiz  Becerra  Perez,

situada à  rua  Elias  Feliciano Madruga,  bairro  Altiplano.  O representante  do

Parquet  enquadrou a conduta dos réus no art. 157, §2º, I, II e IV do Código

Penal.

Finda  a  instrução,  o  magistrado  a  quo,  julgando  parcialmente

procedente  a  denúncia,  condenou  ANDERSON MELO PEREIRA DA SILVA

como incursos nas sanções do art. 157, §2º, I e II (duas vezes) c/c art. 71, do

art.  180  e  do  art.  288,  parágrafo  único,  todos  do  Código  Penal;  EDILSON

DOMINGOS DE SOUSA  como incursos nas sanções do art. 157, §2º, I e II

(três vezes) c/c art. 71, do art.  180 e do art. 288, parágrafo único, todos do

Código Penal; HELLDES PEREIRA DA SILVA como incursos nas sanções do

art. 180, caput, e do art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal e art. 12

da Lei nº 10.826/03; THIAGO GOMES DAMÁSIO como incursos nas sanções

do art. 157, §2º, I e II (duas vezes) c/c art. 71, e do art. 288, parágrafo único,

todos do Código Penal e MARCOS MORENO DA SILVA, conhecido por “Vaca

Desembargado João Benedito da Silva
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véia” como incursos nas sanções do art. 157, §2º, I e II, do art. 180 e do art.

288, parágrafo único, todos do Código Penal.

Quanto  ao  denunciado  EDSON  DOMINGOS  DE  SOUZA,  foi

imposta absolvição nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal.

O  réu  Anderson  Melo  Pereira  da  Silva foi  condenado  nas

sanções do art. 157, §2º, incisos I e II (duas vezes) c/c art. 71; art. 180 e art.

288, parágrafo único, todos do Código Penal, a pena de 08 (oito) anos e 06

(seis) meses de reclusão a ser cumprida em regime semiaberto e 25 (vinte e

cinco) dias-multa.

O réu Edilson Domingos de Sousa foi condenado nas sanções

do art. 157, §2º, incisos I e II (três vezes) c/c art. 71 e art. 288, parágrafo único,

todos do Código Penal, a pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão

a ser cumprida em regime semiaberto e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

O réu  Helldes Pereira da Silva foi condenado nas sanções do

art. 180, caput, e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal e art. 12 da

Lei nº 10.826/03, a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 01

(um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto e 20 (vinte) dias-multa.

O réu  Thiago Gomes Damásio foi  condenado nas sanções do

art. 157, §2º, incisos I e II (duas vezes) c/c art. 71 e art. 288, parágrafo úncio,

todos  do  Código Penal,  a  pena de 08 (oito)  anos e  04 (quatro)  meses  de

reclusão a ser cumprida em regime semiaberto e 23 (vinte e três) dias-multa.

O réu  Marcos Moreno da Silva foi condenado nas sanções do

art. 157, §2º, incisos I e II e art. 180, caput e art. 288, parágrafo úncio, todos do

Código Penal, a pena de 08 (oito) anos e 07 (sete) meses de reclusão a ser

cumprida em regime semiaberto e 33 (trinta e três) dias-multa.

Desembargado João Benedito da Silva
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Irresignados com a referida  decisão,  o  Ministério Público e  o

acusado  Thiago Gomes Damásio apresentaram, tempestivamente, apelação

criminal.

 O  Ministério Público,  em suas razões recursais (fls. 694/703),

apresenta quatro alegações: a) sustenta que há provas do envolvimento do réu

Edson Domingos de Souza na empreitada criminosa, devendo ser reformada a

sentença  absolutória; b) aduz  existir  prova  da  participação  dos  acusados

Marcos Moreno e Helldes Pereira da Silva no roubo à residência do senhor

Rodrigo de Almeida Becerra Perez localizada no bairro de Altiplano;  c) requer a

aplicação do art. 71, parágrafo único do Código Penal, haja vista a ocorrência

de  pluralidade delitiva  de natureza  dolosa,  ofensa  a  vítimas  diferentes  com

emprego de violência configurando, assim, a hipótese de continuidade delitiva

específica e d) em relação aos réus Anderson de Melo Pereira da Silva, Edilson

Domingos  de  Souza,  Thiago  Gomes  Damásio  e  Marcos  Moreno  da  Silva,

insurge-se  quanto  ao  regime  inicial  de  cumprimento  de  pena,  devendo  ser

alterado para ser fixado o fechado.

O apelante,  Thiago Gomes Damásio,  em suas razões recursais

(fl. 744), pugna pela redução da pena imposta ante a sua primariedade.

Antes,  porém,  da  análise  recursal,  necessária  trazer  à  baila  a

prova da existência da organização criminosa,  integrada por Anderson Melo

Pereira da Silva, Edilson Domingos de Sousa, Helldes Pereira da Silva, Thiago

Gomes Damásio  e  Marcos  Moreno  da  Silva,  dentre  outros,  voltada  para  a

prática de crimes.

As vítimas, Rodrigo de Almeida Becerra Perez e Ingrid de Almeida

Becerra Perez,  reconheceram os réus Luiz Eduardo dos Santos Santana e

Thiago Gomes Damásio e, a partir de suas declarações, obtém-se o  modus

operandi da empreitada criminosa. 

Desembargado João Benedito da Silva
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“(...) que assim que entrou em casa e guardou a moto
na garagem entraram dois assaltantes armados;  que
foi  abordado  por  Duduzinho  e  Tiago:  que  eles
perguntaram quem estava na casa, ao que respondeu
que  seu  pai,  sua  mãe  e  sua  irmã;  que  os  dois
conduziram o declarante até a sala de sua casa e lá
renderam seu pai; que um deles saiu e chamou mais
dois, que estavam do lado de fora; que além desses
quatro,  havia  um  quinto  elemento  que  estava  num
carro roubado, um corsa preto, e ficava passando em
frente  da  casa,  dando  cobertura  aos  demais;  que
reconhece  Duduzinho  na  foto  de  fl.  43;  que  os
acusados  entraram  de  “cara  limpa”,  porém  depois
Thiago  colocou  uma máscara  e  Duduzinho  cobriu  o
rosto com uma camisa;  que Anderson estava com a
sua moto, mas não era um dos integrantes do grupo
que  praticou  o  roubo  em  sua  residência;  que  não
identificou  os  demais  assaltantes  (...)”.  (Rodrigo  de
Almeida Becerra Perez – fl. 472)

“(...) Que no dia 04 de novembro estava no seu quarto
o  protão  abrir;  que  estava  no  celular  quando  de
repente  entrou  o  assaltante  no  seu  quarto
empunhando uma arma; que desceu para o térreo e lá
já estavam seu pai  e seu irmão sob a mira de dois
revólveres; que visualizou bem os dois assaltantes que
estavam  dentro  da  casa;  que  de  vez  em  quando
entravam outros, que procuravam cobrir os rostos; que
não conseguiu identificar bem esses outros; que eram
cinco assaltantes; que posteriormente viu no vídeo do
vizinho que durante o assalto ficava um corsa preto,
que foi roubado de outra vítima, passando na frente de
sua  casa;  que  reconheceu  bem  o  Thiago,  que  lhe
abordou  no  seu  quarto  e  o  Luiz  Eduardo,  que  é  o
Duduzinho; que Thiago tem o nariz bem largo; que o
acusado na foto de fl.  43; que recuperaram parte do
que  foi  roubado  pelos  acusados;  que  as  coisas  de
maior  valor  não  foram  recuperados,  a  exemplo  do
carro (...)”. (Ingrid de Almeida Becerra Perez – fl. 473)

Como relatado pelas vítimas Rodrigo de Almeida Becerra Perez e

Ingrid  de  Almeida  Becerra  Perez,  o  assalto  contou  com a  presença  de  05

(cinco)  indivíduos,  tendo  04  (quatro)  deles  adentrado  o  imóvel  e  um outro

permanecido do lado de fora em um corsa preto, dando cobertura aos demais.

Por meio das declarações prestadas pelo declarante João Wagner

Leite de Souza cujo carro (corsa preto) foi roubado horas antes do assalto à

Desembargado João Benedito da Silva
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residência no Altiplano e utilizado neste,  há forte  indício  de  que o acusado

Edilson Domingos de Sousa estaria na condução do citado automóvel.

(…) que foram surpreendidos com a presença de cinco
homens armados, os quais renderam o declarante e as
demais  pessoas  já  citadas;  que  a  pessoa  que  lhe
abordou colocou o revólver em sua cintura e exigiu que
passasse as chaves do carro e os celulares; (…) que
teve  informação  na  delegacia  de  que  o  assalto  no
Altiplano foi feito com o carro do declarante; (…) que a
pessoa que abordou o declarante e em seguida ao
seu sogro parece  com o elemento  da  foto de  fl.
149; que o assaltante usava óculos; que a iluminação
não era boa; que após olhar através do olho mágico
afirma  que  Edilson  parece  com  o  assaltante  que  o
abordou,  porém  não  tem  certeza  (fl.  528  –  João
Wagner Leite de Sousa)

Conclui-se, então, que o mesmo grupo, após assaltar o Sr. João

Wagner  Leite  de  Souza, utilizou  o  automóvel  deste  para  dar  cobertura  ao

segundo roubo ocorrido na residência localizada no bairro de Altiplano.

Em  sequência,  após  investigação  policial,  chegou-se  a  outras

vítimas, conforme depoimentos, em juízo, a seguir transcritos, onde se vê que

os membros da organização criminosa se revezavam na prática delitiva.

“(...) Que teve uma moto fan 150, de cor preta roubada
no Eitel Santiago em Santa Rita por dois elementos em
uma moto vermelha; que depois tomou conhecimento
que  essa  moto  vermelha  já  era  roubada;  que  os
assaltantes são Anderson e Marcos Moreno;  que os
reconheceu  na  televisão;  que  depois  os  reconheceu
através  de  fotografia  na  delegacia  (...)”  (Uilames  da
Silva Lima - fl.478).

“(...) que sua moto foi roubada no ponto da balsa em
Lucena  no  dia  02  de  novembro  de  2013;  que
reconheceu  os  dois  assaltantes  quando  os  viu  na
televisão;  que os  ladrões estavam sem capacete  na
hora  do  assalto;  que  foram  apresentados  quatro
acusados  e  o  declarante  reconheceu  os  acusados
Anderson e Thiago como os autores do assalto de que
foi vítima (…)” (Elias de Souza Santos - fl.477).

Desembargado João Benedito da Silva
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“(...) que teve sua motocicleta kanski cinquentinha de
cor  vermelho  roubada  por  dois  elementos  em  uma
moto, no dia 05 de novembro de 2013, às 06:00 horas
da  manhã;  que  os  ladrões  estavam  armados;  que
reconheceu Edilson Domingos de Sousa como o que
estava na garupa e lhe assaltou; que Edilson estava de
capacete,  mas  assim  mesmo  o  reconheceu;  que  o
reconhecimento só foi  feito  alguns dias  depois  (…).”
(Valdeni Medeiros - fl.474).

A partir desse registro, passemos às alegações recursais.

1. Recurso do Ministério Público

a) 1ª alegação recursal: o Ministério Público se insurge contra a absolvição do

acusado Edson Domingos de Souza 

Como visto acima, a prova dos autos aponta a existência de uma

organização criminosa, constituída por Anderson Melo Pereira da Silva, Edilson

Domingos  de  Sousa,  Helldes  Pereira  da  Silva,  Thiago  Gomes  Damásio  e

Marcos Moreno da Silva, voltada para a prática de crimes.

A possível participação do denunciado Edson Domingos de Souza

é extraída por meio do interrogatório, na esfera policial, não ratificado em juízo

(fl.  555),  em  que  o  co-acusado  Edilson  Domingos  de  Sousa  (fls.  30/31)

“informa  que  os  indivíduos  ANDERSON,  vulgo  BRUXO  e  HELDES,  vulgo

FANTASMA trabalham para Edson (Adézio)”. E, também, dos depoimentos dos

policiais  José  Wellington  Duarte  de  Oliveira  (fls.479/480)  e  Luiz  Carlos  de

Menezes Melo (fls. 475/476) que apontaram nesse sentido.

Ocorre que, do conjunto probatório acostado autos, em especial o

depoimento  das  vítimas  Rodrigo  Becerra  Perez  (fl.  472),  Ingrid  de  Almeida

Becerra Perez (fl.473), João Wagner Leite de Souza (fl. 528), Valdeni Medeiros

(fl. 474), Elias de Souza Santos (fl. 477) e Uilames da Silva Lima (fl. 478) e os

interrogatórios dos demais co-acusados (fls. 537/539; 540; 543; 552; 555; 558;

605/609),  não  se  extrai  a  participação  do  denunciado  Edson  Domingos  de
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Souza como mentor e integrante da quadrilha. 

É sabido que, para haver a condenação criminal, necessário se

faz a existência de provas certas e inequívocas que confirme a materialidade e

autoria  delitiva,  sendo  impossível  condenar  alguém  com  base  em  meros

indícios ou suposições. 

In casu, ante a ausência de prova do envolvimento do acusado

Edson Domingos de Souza na empreitada criminosa, a absolvição é medida

que  impõe,  nos  termos  do  art.  386,  V,  do  CPP,  conforme  reconhecida  na

sentença objurgada.

b) 2ª alegação recursal: o Ministério Público aduz existir prova da participação

dos  acusados  Marcos  Moreno  e  Helldes  Pereira  da  Silva  no  roubo  à

residência  do senhor  Rodrigo  de  Almeida  Becerra  Perez  localizada  no

bairro de Altiplano.

Compulsando  os  autos,  é  possível  extrair  a  autoria  delitiva  do

roubo à residência localizada no bairro do Altiplano. Vejamos:

 As vítimas, Rodrigo de Almeida Becerra Perez e Ingrid de Almeida

Becerra  Perez,  reconheceram os réus Luiz  Eduardo dos Santos  Santana e

Thiago Gomes Damásio e, a partir de suas declarações, obtém-se o  modus

operandi da empreitada criminosa. 

“(...) que assim que entrou em casa e guardou a moto
na garagem entraram dois assaltantes armados;  que
foi  abordado  por  Duduzinho  e  Tiago:  que  eles
perguntaram quem estava na casa, ao que respondeu
que  seu  pai,  sua  mãe  e  sua  irmã;  que  os  dois
conduziram o declarante até a sala de sua casa e lá
renderam seu pai; que um deles saiu e chamou mais
dois, que estavam do lado de fora; que além desses
quatro,  havia  um  quinto  elemento  que  estava  num
carro roubado, um corsa preto, e ficava passando em
frente  da  casa,  dando  cobertura  aos  demais;  que
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reconhece  Duduzinho  na  foto  de  fl.  43;  que  os
acusados  entraram  de  “cara  limpa”,  porém  depois
Thiago  colocou  uma máscara  e  Duduzinho  cobriu  o
rosto com uma camisa;  que Anderson estava com a
sua moto, mas não era um dos integrantes do grupo
que  praticou  o  roubo  em  sua  residência;  que  não
identificou  os  demais  assaltantes  (...)”.  (Rodrigo  de
Almeida Becerra Perez – fl. 472)

“(...) Que no dia 04 de novembro estava no seu quarto
o  protão  abrir;  que  estava  no  celular  quando  de
repente  entrou  o  assaltante  no  seu  quarto
empunhando uma arma; que desceu para o térreo e lá
já estavam seu pai  e seu irmão sob a mira de dois
revólveres; que visualizou bem os dois assaltantes que
estavam  dentro  da  casa;  que  de  vez  em  quando
entravam outros, que procuravam cobrir os rostos; que
não conseguiu identificar bem esses outros; que eram
cinco assaltantes; que posteriormente viu no vídeo do
vizinho que durante o assalto ficava um corsa preto,
que foi roubado de outra vítima, passando na frente de
sua  casa;  que  reconheceu  bem  o  Thiago,  que  lhe
abordou  no  seu  quarto  e  o  Luiz  Eduardo,  que  é  o
Duduzinho; que Thiago tem o nariz bem largo; que o
acusado na foto de fl.  43; que recuperaram parte do
que  foi  roubado  pelos  acusados;  que  as  coisas  de
maior  valor  não  foram  recuperados,  a  exemplo  do
carro (...)”. (Ingrid de Almeida Becerra Perez – fl. 473)

Como relatado pelas vítimas Rodrigo de Almeida Becerra Perez e

Ingrid  de  Almeida  Becerra  Perez,  o  assalto  contou  com a  presença  de  05

(cinco)  indivíduos,  tendo  04  (quatro)  deles  adentrado  o  imóvel  e  um outro

permanecido do lá de fora em um corsa preto, dando cobertura aos demais.

Por meio das declarações prestadas pelo declarante João Wagner

Leite de Souza cujo carro (corsa preto) foi roubado horas antes do assalto à

residência no Altiplano e utilizado neste,  há forte  indício  de  que o acusado

Edilson Domingos de Sousa estaria na condução do citado automóvel.

(…) que foram surpreendidos com a presença de cinco
homens armados, os quais renderam o declarante e as
demais  pessoas  já  citadas;  que  a  pessoa  que  lhe
abordou colocou o revólver em sua cintura e exigiu que
passasse as chaves do carro e os celulares; (…) que
teve  informação  na  delegacia  de  que  o  assalto  no
Altiplano foi feito com o carro do declarante; (…) que a
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pessoa que abordou o declarante e em seguida ao
seu sogro parece  com o elemento  da  foto de  fl.
149; que o assaltante usava óculos; que a iluminação
não era boa; que após olhar através do olho mágico
afirma  que  Edilson  parece  com  o  assaltante  que  o
abordou,  porém  não  tem  certeza  (fl.  528  –  João
Wagner Leite de Sousa)

Conclui-se, então, que o mesmo grupo, após assaltar o Sr. João

Wagner  Leite  de  Souza, utilizou  o  automóvel  deste  para  dar  cobertura  ao

segundo roubo ocorrido na residência localizada no bairro de Altiplano.

Pelo que se vê, a autoria delitiva somente resta certa com relação

aos acusados Luiz Eduardo dos Santos Santana, Thiago Gomes Damásio e

Edilson Domingos de Sousa.

O  parquet,  no  entanto,  em suas  razões  recursais,  aduz  existir

provas nos autos de que os outros dois participantes do assalto seriam Marcos

Moreno e Helldes Pereira da Silva.

Como visto, a sentença condenou o réu Helldes Pereira da Silva,

dentre  outros  crimes,  pela  receptação do veículo corsa preto pertencente à

João  Wagner  Leite  de  Souza   roubado  no  Valentina  e  o  acusado  Marcos

Moreno da Silva, dentre outros crimes, pelo delito de receptação da furadeira

makita pertencente a mesma vítima.

Do depoimento do policial,  José Wellington Duarte de Oliveira

(fls.479/480), em juízo, verifica-se como a quadrilha foi desmascarada.

Segundo  a  referida  testemunha,  que  é  Policial  Civil,  após

abordarem o acusado Anderson, que estava abastecendo uma moto bros verde

roubada, chegaram ao acusado Helldes que o esperava em uma padaria no

Marcos Moura. Em sua casa foi encontrado um veículo pertencente ao Sr. João

Wagner  Leite  de  Souza,  que  lhe  fora  roubado.  Em  sequência,  os  citados

denunciados indicaram a casa de Avani onde se encontravam o reú Marcos

Desembargado João Benedito da Silva



Apelação Criminal nº 0012255-53.2013.815.2002

Moreno,  duas  menores  e  outros  pertences  roubados  da  casa  do  bairro  do

Altiplano.

“(...)  Que  foi  chamado  pelo  seu  colega  Luiz  Carlos  para
participar de uma investigação que objetivava desvendar a
atuação de uma quadrilha que roubava carros e outros bens
para  trocar  por  drogas  no  Estado  de  Pernambuco;  que
tiveram informação de que um elemento iria abastecer uma
moto  roubada;  que  a  polícia  civil  foi  em  um  carro
descaracterizado  e  lá  prendeu  Anderson,  que  estava  em
uma moto bross de cor  verde que fora subtraída de uma
casa no altiplano; que após a prisão Anderson informou que
o  acusado Helldes estava  esperando por  ele  em uma
padaria no bairro de Marcos Moura;  que prenderam o
Helldes e ele confessou que tinha em casa um veículo
tomado  por  assalto;  que  foram  à  casa  de  Helldes  e
apreenderam  um  veículo  corsa  sedan  de  cor  branca,
além de munições e outros objetos; que perguntado sobre
os  bens  roubados  na  casa  do  Altiplano,  de  onde  fora
subtraída  a  moto  já  referida,  eles  indicaram  uma  casa
abandonada,  no  Marcos  Moura,  onde  foram  encontrados
vários objetos, como televisores e outros bens subtraídos da
casa já referida; que indagaram aos dois acusados sobre
a  identidade  dos  demais  assaltantes  da  casa  do
Altiplano;  que  eles  disseram  não  conhecer,  mas  os
levaram a uma casa no Gervásio maia; que nessa casa
encontraram o réu Marcos Moreno, que tinha mandado de
prisão  oriundo  da  Comarca  de  Pedra  de  Fogos;  que  na
casa havia duas menores, as quais utilizavam bijuterias
que foram roubadas na casa do Altiplano; que no celular
de uma das menores havia varias fotos, dentre elas a de
Thiago e  Luiz  Eduardo,  o  Duduzinho;  que  esses  dois
últimos  nomes  citados  foram  reconhecidos  pelas
vítimas do assalto no Altiplano; (…) que na casa de Avani,
onde  estava  o  Marcos  Moreno  com  as  menores  foram
encontrada uma máquina que pertencia ao proprietário  do
corsa branco que foi encontrado na casa de Helldes; que o
dono do corsa se chama João Wagner que ele recebeu de
imediato  a  máquina;  (…)  que  o  mentor  da  quadrilha  é  o
Edson,  conhecido por  Adésio,  que está preso;  que ele se
comunicava com Avani, passando as coordenadas e ela as
repassava para os demais membros; que após o assalto a
quadrilha retornava para a casa de Avani e ali  era feita a
divisão dos bens roubados (…).” (José Wellington Duarte de
Oliveira – policial civil – fls.479/480).

 

Pelo depoimento, na esfera policial,  da declarante Isabela Lima

dos Santos, menor que residia na casa da acusada Avani Ferreira da Silva,
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vulgo “Lívia”, e estava no momento em que os policiais efetuaram o flagrante, o

envolvimento  dos  acusados  Helldes  e  Marco  Moreno  no  roubo  à  casa  do

Altiplano é afastada.

(…) Que perguntada a respeito do roubo de um corsa
classic preto no Bairro do Valentina e do Roubo a uma
residência  no  Bairro  do  Altiplano,  ocorridos  em
05/11/2013  a  menor  afirma  ter  conhecimento  sim.
Declara  que  tais  crimes  foram  praticados  por
indivíduos que trabalham para LIVIA, declinando os
seguintes  nomes e  vulgos:  LUIZ  EDUARDO DOS
SANTOS  SANTANA  (DUDUZINHO),  APE,  TOTÔ,
TONHO OU NEGUINHO e KÉCIO. Tem conhecimento
que  os  cinco  indivíduos  roubaram  o  Corsa  Classic
Preto no Bairro do Valentina, em seguida realizaram o
roubo a uma residência no Bairro do Altiplano, de onde
levaram  um  veículo  de  cor  prata,  o  qual  não  sabe
declinar o modelo nem placas, uma moto Bros Verde a
qual não sabe declinar a placa, joias, bijouterias, TV´s
e  outros  objetos.  Que  os  veículos  e  os  objetos
roubados foram levados para a casa de LIVIA, em
seguida  a  moto  e  o  corsa  classic  preto  foram
encaminhados para o Bairro de Marcos Moura em
Santa  Rita,  o  veículo  Prata  encaminhado  para  a
cidade  de  Santa  Cecília/PE.  (…)  Informa  que
MARCO,  BRUXO  E  FANTASMA,  não  participaram
dos roubos ao veículo Celta Preto e à residência no
Bairro  do  Altiplano,  ocorridos  em  05/11/2013,
porém,  após  cometidos  tais  crimes,  FANTASMA
levou o veículo Corsa Classic Preto para o Bairro
de  Marco Moura  em Santa  Rita  e  Bruxo  levou a
moto para o mesmo local. Que o veículo Prata, o
qual  não  sabe declinar  o  modelo  nem marca  foi
levado  para  Santa  Cecília/PE por  THIAGO,  o  qua
encontra-se nesta cidade. (Isabela Lima dos Santos –
fls. 221/224)

No mesmo sentido,  são os  interrogatórios  dos denunciados na

esfera  policial,  apesar  de  não  terem  sido  ratificados  em  juízo,  no  qual

sustentaram a tese da negativa de autoria (fls. 537/540; 543; 552; 555, 558,

605/609).

O acusado Anderson Melo  Pereira  da  Silva,  vulgo  “Bruxo”  (fls.

27/29) informou que o veículo corsa sedan preto estava em poder de Helldes
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(“Fantasma”).

“(...) Que perguntado o porquê de estar na posse da
referida  motocicleta,  informa  que  recebeu  uma
ligação do indivíduo conhecido por  DUDUZINHO,
na qual este o pedia que apanhasse uma moto na
casa Lívia,  localizada no Bairro Colinas do Sul e
levasse  para  casa  do  interrogado  no  Bairro  de
Marcos  Moura,  que  posteriormente  DUDUZINHO
pegaria  a  moto  lá.  Informa  que  nesta  data
DUDUZINHO  pediu  que  HELDES  PEREIRA  DA
SILVA “FANTASMA” também se dirigisse até a casa
de LÍVIA  e pegasse um veículo GM Corsa Classic,
cor Preta, Placas MNT-4112/PB e levasse para casa
do mesmo para  que  “DUDUZINHO” apanhasse o
veículo posteriormente. Informa que no momento em
que  foi  abordado  pelos  policiais  foi  indagado  pelo
veículo  Corsa  citado,  tendo  informado  aos  mesmos
que  estava  na  posse  de  “FANTASMA”.  Que
perguntado  se  teve  conhecimento  que  o  veículo
Corsa que estava em poder de “FANTASMA” havia
sido  roubado  em  04/11/2013  de  uma  vítima  no
bairro do Valentina e a  moto que estava em seu
poder era oriunda de um roubo a uma residência
no  Bairro  do  Altiplano,  o  interrogado  nega  ter
tomado conhecimento que também eram oriundos
do  roubo  à  residência  no  Bairro  do  Altiplano.
Informa ainda que após ter sido preso, seguiu com os
policiais para a casa de LIVIA, onde presenciou terem
sido encontrados objetos como Tv´s e monitores,  os
quais tomou conhecimento que também eram oriundos
do roubo ocorrido à residência no Bairro do Altiplano.

O denunciado Edilson Domingos de Sousa (fls. 30/31) afirmou que

não  tomou  conhecimento  de  tais  crimes,  porém  chegou  a  ver  Anderson

“BRUXO”  circulando  em  Santa  Rita  numa  moto  Bros  Verde  e  Helldes

“FANTASMA” conduzindo um corsa preto.

“(...)  Perguntado se tomou conhecimento dos crimes
de  roubo  praticados  nesta  capital  na  data  de
04/11/2013,  onde foram vítimas o proprietário  de um
corsa preto classic de placas  MNT 4112/PB que teve
seu  carro  levado  no  Bairro  do  Valentina  e  os
moradores de uma residência no Bairro do Altiplano de
onde foram levados uma Honda Bros, cor verde, placa
OFZ 5277/PB, um Nissa March de cor prata, de placas
OGA 9889/PB, além de joias e outros objetos, informa
que  não  tomou  conhecimento  de  tais  crimes,
porém chegou a ver BRUXO circulando em Santa
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Rita na moto referida e FANTASMA conduzindo o
referido Corsa Classic. Que tomou conhecimento que
na manhã de 06/11/2013 os policiais civis desta DRE,
apreenderam a referida Moto Bros e um corsa classic,
com  Bruxo  e  Fantasma,  respectivamente,  e  em
seguida  o  interrogado  foi  preso  em  sua  residência.
Que acompanhou ainda os policiais até uma residência
no  Bairro  Colinas  do  Sul,  apontada  por  BRUXO  e
FANTASMA,  na  qual  os  policiais  encontraram  e
apreenderam  outros  objetos  que  soube  serem
oriundos de roubo (...)”. 

O acusado  Helldes  Pereira  da  Silva  (Fantasma),  às  fls.  32/33,

afirmou que, a pedido de Anderson (Bruxo), guardou, em sua casa, o  veículo

GM Corsa Classic,  cor preta, placas MNT-412/PB, roubado da vítima JOÃO

WAGNER LEITE DE SOUZA.

“(...)  Que  confirma  estava  na  posse  do  veículo  GM
Corsa Classic, cor preta, placas MNT-412/PB, roubado
da vítima JOÃO WAGNER LEITE DE SOUZA; Que o
interrogado nega ter participado do roubo do referido
veículo,  mas  tinha  conhecimento  que  o  veículo  era
produto  de  roubo;  (…)  Que  o  flagrado  BRUXO-
ANDERSON  foi  quem  pediu  ao  interrogado  para
“pegar o carro e guardar que no dia seguinte ia dar
destino ao carro”,  já que ANDERSON - “BRUXO”
não  sabe  dirigir;  Que  o  interrogado  recebeu  o
veículo na noite do dia 05 de novembro deste ano e
então  o  guardou  na  garagem  se  sua  casa,
localizada no Bairro Tibiri 2, em Santa Rita/PB; Que
na  manhã  do  dia  06  de  novembro  ANDERSON -
“BRUXO” foi  à casa do interrogado e mandou o
interrogado  ir  a  uma  padaria  em  Marcos  Moura
para buscar TIAGO, mas não disse o destino a ser
tomado; QUE o interrogado nada recebeu e nada
lhe foi oferecido para realizar essas ações, apenas
“fez  um  favor”  a  ANDERSON  -  “BRUXO”,  seu
amigo; Que não conhecia TIAGO e antes de encontrá-
lo  foi  preso por  agentes deste DRE;  Que depois  da
prisão é  que o  interrogado tomou conhecimento  por
meio  da  menor  ISABELA que  os  autores  do  roubo
foram  DUDUZINHO,  TIAGO,  MARCOS  MORENO  -
“VACA VÉIA” e mais “dois caras” os quais desconhece
(...)”. 

O denunciadoThiago Gomes Damásio, à fl.34, somente indicou o

Luiz Eduardo como sendo um dos autores do assalto ocorrido no Altiplano.
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“(...) Que dos autores do roubo pode apenas identificar
DUDUZINHO  -  “LUIZ  EDUARDO”,  não  sabendo
informar  o  nome,  alcunhas  ou  características  físicas
dos demais (…).”

O acusado, Marcos Moreno da Silva, à fl.35, por sua vez, negou a

participação do crime ocorrido no Bairro do Altiplano, mas informou que ficou

com uma  furadeira  makita  roubada  e  que  ANDERSON -  “BRUXO”,  com a

motocicleta  roubada,  tendo  repassado  o  corsa  roubado  para  o  flagrado

HELLDES - “FANTASMA”.

“(...) Que confessa parcialmente os fatos que lhes são
imputados; Que o interrogado tinha conhecimento dos
roubos  praticados  pelo  grupo  integrado  por
DUDUZINHO,  THIAGO,  BRUXO,  FANTASMA  e
EDILSON,  com participação  de  LIVIA-AVANI;  Que  o
interrogado mora na casa de LÍVIA - “AVANI” e sabe
que  os  suspeitos  costumam  frequentar  a  residência
desta;  (…)  Que  o  interrogado  ficou  com  uma
furadeira  Makita,  também  roubada; Que  o
interrogado não participou dos roubos, ficando na
casa de AVANI - “LIVIA” aguardando a chegada dos
executores dos crimes; Que ANDERSON - “BRUXO”
ficou  com  a  motocicleta  roubada  e  repassou  o
corsa  roubado  para  o  flagrado  HELLDES  -
“FANTASMA”;  Que tem conhecimento que o veículo
corsa de propriedade de EDILSON foi  usado para o
cometimento  dos  roubos;  Que  THIAGO  é  o
responsável por “dar destino” aos veículos roubados,
levando-os  para  Pernambuco  dos  autores  do  roubo
pode  apenas  identificar  DUDUZINHO  -  “LUIZ
EDUARDO”, não sabendo informar o nome, alcunhas
ou características físicas dos demais (…).”

Pelas provas produzidas, restou comprovada que os cinco réus,

Anderson Melo Pereira da Silva, Edilson Domingos de Sousa, Helldes Pereira

da  Silva,  Thiago  Gomes  Damásio  e  Marcos  Moreno  da  Silva  compunham

quadrilha armada voltada para a prática de crimes.

No  entanto,  não  restou,  suficientemente,  comprovado  a

participação dos acusados Helldes Pereira da Silva e Marcos Moreno da
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Silva no  assalto  à  residência  localizada  no  bairro  do  Altiplano,  como

sedimentado na sentença objurgada.

Por  tais  razões,  mantenho  a  absolvição  dos  acusados  Helldes

Pereira da Silva e Marcos Moreno da Silva quanto ao crime de roubo à casa

situada no Bairro do Altiplano.

c) 3ª alegação recursal:  O Ministério Público  requer a aplicação do art. 71,

parágrafo único do Código Penal, haja vista a ocorrência de pluralidade delitiva

de  natureza  dolosa,  ofensa  a  vítimas  diferentes  com emprego  de  violência

configurando, assim, a hipótese de continuidade delitiva específica.

 Para  o  reconhecimento  do  crime  continuado  específico,  é

suficiente a presença das condições objetivas do caput do art. 71 do CP (dois

ou mais crimes da mesma espécie e semelhantes condições de tempo, lugar,

maneira  de  execução,  entre outras)  e  dos requisitos  do parágrafo  único do

mesmo  dispositivo  legal  (crimes  dolosos,  vítimas  diferentes,  emprego  de

violência ou grave ameaça à pessoa e, quando mostrarem desfavoráveis ao

agente, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os

motivos e as circunstâncias).

Configurados tais requisitos, o juiz poderá aumentar a pena de um

só  dos  crimes,  se  idênticas,  ou  a  mais  grave,  se  diversas,  até  o  triplo,

observadas as regras do parágrafo único do art.  70 e do art.  75 do Código

Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no

sentido  de  que  a  fração  de  aumento  pela  continuidade  delitiva  específica,

prevista no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, pressupõe a análise de

requisitos  objetivos  (quantidade  de  crimes  praticados)  e  subjetivos

(culpabilidade,  dos  antecedentes,  da  conduta  social,  da  personalidade  do

agente, dos motivos e das circunstâncias do crime)
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Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência:

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO
ESPECIAL.  NÃO  CONHECIMENTO.  EXECUÇÃO
PENAL.  RECONHECIMENTO  DA  CONTINUIDADE
DELITIVA  ESPECÍFICA  (ART.  71,  PARÁGRAFO
ÚNICO,  DO  CP).  TRÊS  ROUBOS  MAJORADOS.
CRITÉRIO/FRAÇÃO  DE  AUMENTO.  NÚMERO  DE
INFRAÇÕES  E  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS.
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  INEXISTENTE.  1.  O
Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento
firmado  pela  primeira  turma  do  Supremo  Tribunal
Federal,  não  tem  admitido  a  impetração  de  habeas
corpus  em  substituição  ao  recurso  próprio,
prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva
a  importância  e  a  utilidade  do  writ,  visto  permitir  a
concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante
ilegalidade.  2. A  jurisprudência  deste  Superior
Tribunal  de Justiça sedimentou-se no sentido de
que a fração de aumento pela continuidade delitiva
específica, prevista no art. 71, parágrafo único, do
Código Penal,  pressupõe  a  análise  de  requisitos
objetivos  (quantidade  de  crimes  praticados)  e
subjetivos  (culpabilidade,  dos  antecedentes,  da
conduta social,  da personalidade do agente,  dos
motivos e das circunstâncias do crime). 3. In casu,
em razão da prática de 3 (três) crimes de roubo e do
reconhecimento  de  circunstâncias  judiciais
desfavoráveis,  mostra-se  adequada  e  proporcional  a
fixação  do  aumento,  em  virtude  da  continuidade
delitiva  específica,  no patamar de 1/3  (um terço).  4.
Habeas  corpus  não  conhecido.  (STJ;  HC  351.356;
Proc.  2016/0066886-2;  RS;  Quinta  Turma;  Rel.  Min.
Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 29/06/2016). (grifo
nosso) 

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBOS  QUALIFICADOS
PELO  CONCURSO  DE  PESSOAS.  RECURSO
DEFENSIVO.  ABSOLVIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA  E  MATERIALIDADE  COMPROVADAS.
RECONHECIMENTO  FEITO  PELAS  VÍTIMAS.
ELEMENTO  SUFICIENTE  PARA A  CONDENAÇÃO.
REDUÇÃO DAS PENAS. INVIABILIDADE. RECURSO
DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.  AUMENTO
DECORRENTE DA CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO
CABIMENTO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1.  Nos
crimes  praticados  pelo  manto  da  clandestinidade,  a
palavra da vítima que reconhece o seu algoz constitui
elemento  suficiente  para  sustentar  o  Decreto
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condenatório,  desde  que  coerente  e  segura.  2.  A
reprimenda arbitrada,  além de técnica,  não deve ser
excessiva,  nem demasiadamente  branda,  mas  justa,
adequada e idônea como resposta social e na medida
da reprovabilidade da conduta, de modo que dentro do
prudente arbítrio, o Juízo deve escolher a pena a ser
fixada entre o mínimo e o máximo, desde que decline o
fundamento para imposição penal acima do mínimo. 3.
Para  a  exasperação  da  pena  pela  continuidade
delitiva  específica  prevista  no  art.  71,  parágrafo
único, do Código Penal, deve-se levar em conta o
número de delitos cometidos e as circunstâncias
judiciais  do  art.  59  do  mesmo  CODEX. (TJMG;
APCR  1.0518.13.020625-4/001;  Rel.  Des.  Octavio
Augusto de Nigris Boccalini; Julg. 17/11/2015; DJEMG
27/11/2015). (grifo nosso)  

In casu,  trata-se de delitos perpetrados com grave ameaça, com

emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, em desfavor de vítimas

diversas,  no  entanto, as  circunstâncias  judiciais  são,  em  sua  maioria,

favoráveis  aos  acusados, mostrando-se  necessários  e  suficientes  para

reprovação  e  prevenção  dos  crimes  os  percentuais  de  1/6  aplicável  aos

acusados Anderson Melo Pereira da Silva e  Thiago Gomes Damásio pela

prática  de  dois  crimes  de  roubos  e  de  1/5  aplicável  ao  acusado  Edson

Domingos de Souza pela prática de três crimes de roubos.

Registre-se, ainda, que a fixação da fração pelo magistrado a quo

seguiu a gradação proporcional ao número de infrações praticadas, conforme

entendimento da Corte Superior. Vejamos:

HABEAS  CORPUS.  DISPENSA  IRREGULAR  DE
LICITAÇÃO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 89,
CAPUT DA LEI 8.666/93 C/C O ART. 71, CAPUT DO
CPB).  PENA-BASE  FIXADA NO  MÍNIMO  LEGAL:  3
ANOS.  PENA  CONCRETIZADA:  5  ANOS  DE
RECLUSÃO,  EM  REGIME  INICIAL  SEMIABERTO.
CONDENAÇÃO  TRANSITADA  EM  JULGADO.
PERCENTUAL DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE
DELITIVA. ELEVADO NÚMERO DE INFRAÇÕES (20).
AUSÊNCIA DE  ILEGALIDADE.  PRECEDENTES  DO
STJ. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PARECER DO
MPF  PELA  DENEGAÇÃO  DA  ORDEM.  ORDEM
DENEGADA.  1.  Para  o  aumento  da  pena  pela
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continuidade  delitiva  dentro  o  intervalo  de  1/6  a
2/3, previsto no art. 71 do CPB, deve-se adotar o
critério  da  quantidade  de  infrações  praticadas.
Assim, aplica-se o aumento de 1/6 pela prática de 2
infrações;  1/5,  para  3  infrações;  1/4,  para  4
infrações;  1/3,  para  5  infrações;  1/2,  para  6
infrações;  e  2/3,  para  7  ou  mais  infrações.  2.  In
casu,  cometidas  pelo  menos  20  infrações  no
período  de  um  ano,  correto  o  aumento  em  2/3
fixado  no  acórdão  impugnado. 3.  Os  fatos
abrangidos  pela  denúncia  ocorreram  de  janeiro  a
dezembro de 1996. A inicial acusatória foi recebida em
setembro/2003  e  proferida  a  sentença  em
novembro/2004;  dessa forma, não se constata tenha
transcorrido  o  lapso  temporal  de  8  anos  entre  os
diversos  marcos  interruptivos  previstos  na  legislação
penal.  4.  HC  denegado,  em  consonância  com  o
parecer  ministerial.(STJ  -  HC:  105077  SP
2008/0090339-2,  Relator:  Ministro  NAPOLEÃO
NUNES  MAIA  FILHO,  Data  de  Julgamento:
29/04/2010,   T5  -  QUINTA  TURMA,  Data  de
Publicação: DJe 07/06/2010)

 

Por  tais  razões,  rejeito  a  alegação  do  parquet  quanto  ao

reconhecimento da continuidade delitiva específica.

d) 4ª alegação recursal:  O Ministério Público, em relação aos réus Anderson

de Melo Pereira da Silva, Edilson Domingos de Souza, Thiago Gomes Damásio

e Marcos Moreno da Silva, insurge-se quanto ao regime inicial de cumprimento

de pena, devendo ser alterado para ser fixado o fechado.

Compulsando o caderno processual, verifica-se que os acusados

Helldes Pereira da Silva, Anderson Melo Pereira da Silva, Edilson Domingos de

Sousa, Marcos Moreno da Silva e Thiago Gomes Damásio foram presos em

flagrante na data de 06/11/2013 (fls. 22/35 – vol I), tendo sido convertida em

preventiva no dia 25/11/2013 (fls. 301/304 – vol II).

Ao denunciado Helldes Pereira da Silva, foi concedida a liberdade

provisória em 12/02/2014 (fls. 356/358 – vol II).
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A sentença foi  prolatada em 18/12/2014 (fls.  646/692 – Vol  III).

Nesta  data,  os  acusados  Anderson  Melo  Pereira  da  Silva, Edilson

Domingos de Sousa, Marcos Moreno da Silva  e  Thiago Gomes Damásio

contaram com 01 (um) ano, 01 (um) mês e 12 (doze) dias de prisão provisória

enquanto que o denunciado Helldes Pereira da Silva cumpriu 03 (três) meses

e 06 (seis) dias.

Passemos agora à detração.

O réu Anderson Melo Pereira da Silva foi condenado a pena de

08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tendo cumprindo provisoriamente

01 (um) ano, 01 (um) mês e 12 (doze) dias, resultando em 07 (sete) anos, 04

(quatro) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

O réu Edilson Domingos de Sousa foi condenado a pena de 08

(oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tendo cumprindo provisoriamente 01

(um) ano, 01 (um) mês e 12 (doze) dias, resultando em 07 (sete) anos, 04

(quatro) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

O réu Thiago Gomes Damásio foi condenado a pena de 08 (oito)

anos e 04 (quatro) meses de reclusão, tendo cumprindo provisoriamente  01

(um) ano, 01 (um) mês e 12 (doze) dias, resultando em 07 (sete) anos, 02

(dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

O réu Marcos Moreno da Silva foi condenado a pena de 08 (oito)

anos e 07 (sete) meses de reclusão, tendo cumprindo provisoriamente 01 (um)

ano, 01 (um) mês e 12 (doze) dias, resultando em 07 (sete) anos, 05 (quatro)

meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

No que se refere ao regime de cumprimento de pena, verifica-se

que o magistrado a quo, corretamente, considerou o tempo de prisão provisória

para estabelecer o regime inicial de cumprimento de pena, conforme previsto
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no art. 33, §2º, “b”  c/c art. 42, ambos do Código Penal.

Afasto, pois, alegação ministerial de reforma da sentença quanto

ao regime fixado para o cumprimento inicial da pena.

2. Do Recurso do acusado   -   Thiago Gomes Damásio

O apelante,  Thiago Gomes Damásio,  em suas razões recursais

(fl. 744), pugna pela redução da pena imposta ante a sua primariedade.

Com  efeito,  o  magistrado  deve  se  ater  à  análise  das

circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para a fixação

da pena-base.

Na  hipótese  em  apreço,  a  primariedade  do  agente  não  foi

sopesada em desfavor do acusado, como se vê da justificativa atribuída aos

antecedentes:  “trata-se  de  réu  primário,  pois  não  registra  qualquer

antecedente criminal, conforme certidão de fl. 638”.

Da  leitura  da  dosimetria  da  pena,  recaem como  desfavoráveis

sobre o recorrente Thiago Gomes Damásio as circunstâncias do crime.

De fato, o  modus operandi  da empreitada criminosa favoreceu a

sua execução, eis que os agentes subtraíram os pertences das vítimas à noite

no momento em que elas chegavam em suas residências, fatores esses que

indicam maior censurabilidade da ação (fls.38/39 e 66/67).

Nessa toada, a existência de circunstância judicial  desfavorável

justifica a não fixação da pena-base no mínimo legal.

In casu, a exasperação da pena-base estabelecida pelo juiz a quo

em 06 (seis) meses observou o princípio da proporcionalidade, de modo que o
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quantum fixado é o necessário e suficiente para reprovação e prevenção dos

delitos, devendo ser mantida a reprimenda imposta na sentença ao acusado

Thiago Gomes Damásio.

Ante o exposto, nego provimento aos recursos.

Quanto aos acusados Anderson Melo Pereira  da Silva,  Edilson

Domingos  de  Sousa,  Marcos  Moreno  da  Silva  e  Thiago  Gomes  Damásio,

oficie-se  ao  juízo  das  execuções,  comunicando-se  a  confirmação  da

sentença  condenatória.  Expeça-se  guia  de  execução  provisória,  caso

ainda não tenha sido expedida.

Quanto ao acusado Helldes Pereira da Silva,  expeça-se alvará

de soltura.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador

Arnóbio Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os

Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Benedito da Silva, relator,

Luiz Sílvio Ramalho Júnior (com jurisdição limitada), revisor, e Márcio Murilo da

Cunha Ramos. Ausente, temporariamente, o Des. Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Álvaro Cristino Pinto

Gadelha Campos, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em

João Pessoa, 24 de agosto de 2017.

             Des. João Benedito da Silva
                            RELATOR
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