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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006107-23.2013.815.2003 –  3ª Vara
Regional  de Mangabeira da Comarca da Capital

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
01 APELANTE : Romero dos Santos Silva
ADVOGADO : Paulo Roberto de Lacerda Siqueira
02 APELANTE : Elissandra Bernardo da Silva
ADVOGADOS : José Vanilson Batista de Moura Júnior e Joaquim 
Campos Lorenzoni
APELADA : A Justiça Pública

PRELIMINAR  DE  INÉPCIA  DA  DENÚNCIA
ARGUIDA PELO 1º APELANTE (ROMERO DOS
SANTOS  SILVA).  Inocorrência.  Peça  acusatória
devidamente  formalizada  e  respeitados  os
requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal.
Rejeição. 

– Se na peça vestibular acusatória estão contidas
descrições  pormenorizadas  das  condutas
imputadas  aos  acusados,  de modo a viabilizar  o
correto e adequado exercício do direito de ampla
defesa e do contraditório, bem assim presentes as
formalidades e os requisitos previstos no artigo 41,
do  CPP,  não  há  que  se  falar  em  inépcia  da
denúncia.

1ª APELAÇÃO CRIMINAL (MÉRITO).  ROUBOS
CIRCUNSTANCIADOS EM CONTINUIDADE
DELITIVA.  CINCO  CONDUTAS.  Pretendida  a
absolvição  por  todos  os  crimes.  Impossibilidade.
Autoria  e  materialidade  de  quatro  delitos
consubstanciadas  nos  autos.  Dúvida  quanto  à
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autoria do roubo contra a vítima Armildo Suassuna
Porto.  In dubio pro reo. Exclusão da condenação
por este fato. Participação de menor importância.
Inaplicabilidade  ao  caso.  Réu  que  atuou  na
execução  material  dos  crimes.  Reprimenda.
Exasperação.  Ocorrência.  Necessidade  de
readequação  da  dosimetria.  Pena  privativa  de
liberdade  superior  a  oito  anos.  Manutenção  do
regime fechado. Recurso parcialmente provido.

– Estando devidamente comprovadas nos autos a
materialidade  e  autoria  dos  crimes  perpetrados
contra as vítimas Keliane Siqueira Lunguinho Diniz,
Raniere Fernandes Ferreira, João Batista da Silva
Júnior  e  Rafael  Viana  da  Silva,  mister  a
manutenção da condenação de Romero dos Santos
Silva  por  estes  quatro  crimes  de  roubos
majorados, perpetrados em continuidade delitiva,
absolvendo-o,  todavia,  em relação ao delito  que
teve como vítima Armildo Suassuna Porto, tendo
em  vista  a  insuficiência  probatória  atinente  à
autoria deste fato, nos termos do art. 386, VII, do
CPP.

–  Se  os  elementos  fáticos  probatórios  coligidos
demonstram que o primeiro apelante foi  o autor
material  dos  delitos,  inaplicável  em seu  favor  o
instituto da participação de menor importância.

– Constatando-se que houve equívoco na fixação
da  pena,  causando  prejuízo  ao  réu,  necessária
realização  de  nova  dosimetria,  inclusive,  para
excluir o  quantum referente ao crime pelo qual o
recorrente restou absolvido.

– No crime continuado, a aplicação do percentual
de  aumento  da  pena  deve  ser  auferido
considerando-se o número de infrações praticadas
pelo agente. Sendo quatro os delitos perpetrados
em  continuidade  delitiva,  a  pena  deve  ser
aumentada  de  1/4  (um  quarto).  Precedentes
jurisprudenciais.

– Restando o apelante condenado à pena privativa
de liberdade superior a 08 (oito) anos de reclusão,
deverá começar a cumpri-la em regime fechado,
ex vi art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.
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2ª  APELAÇÃO  (ELISSANDRA  BERNARDO  DA
SILVA).  ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS EM
CONTINUIDADE DELITIVA. DUAS CONDUTAS.
Absolvição.  Inviabilidade.  Materialidade e autoria
dos delitos devidamente evidenciadas. Participação
de  menor  importância.  Inocorrência.  Coautoria
demonstrada.  Pena.  Exacerbação.  Ocorrência.
Necessidade  de  retificação  da  dosimetria  para
redução  da  reprimenda  e  fixação  do  regime
prisional semiaberto. Provimento parcial.

– Estando devidamente comprovadas nos autos as
materialidades  e  autoria  dos  crimes  de  roubos
circunstanciados pelo emprego de arma e concurso
de pessoas, perpetrados em continuidade delitiva,
não há margem para a absolvição almejada pela
recorrente,  sendo  imperiosa  a  manutenção  da
condenação determinada na sentença.

–  Diante  dos  elementos  probatórios  coligidos  ao
álbum processual demonstrando que os apelantes
agiram  em  coautoria  na  prática  dos  delitos
perpetrados  contra  as  vítimas  Kelliane  Siqueira
Lunguinho Diniz e Rafael Viana da Silva, inviável o
reconhecimento  da  participação  de  menor
importância pleiteada em favor da apelante.

– Verificando-se que a pena não restou efetivada
com a melhor técnica, resultando em exacerbação
injustificada,  de  forma  a  causar  prejuízo  à
sentenciada,  mister  a  realização  de  nova
dosimetria,  a  fim  de  readequar  a  reprimenda  a
patamar ajustado ao caso concreto.

– No crime continuado, a aplicação do percentual
de  aumento  da  pena  deve  ser  auferido
considerando-se o número de infrações praticadas
pelo agente. Sendo dois os delitos perpetrados em
continuidade delitiva, a pena deve ser aumentada
de 1/6  (um sexto). Precedentes jurisprudenciais.

–  Fixada  pena  em patamar  inferior  a  08  (oito)
anos, sendo a sentenciada primária e inexistindo
circunstâncias  judiciais  desfavoráveis  a  ponto de
implicar  a sua exasperação,  mister  a fixação do
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regime semiaberto para início de cumprimento da
reprimenda privativa de liberdade.

Vistos, relatados e discutidos os estes autos acima
identificados.

Acorda  a  Câmara  Criminal  do  Egrégio  Tribunal  de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em REJEITAR  A
PRELIMINAR  e,  NO  MÉRITO,  DAR  PARCIAL  PROVIMENTO  AOS
APELOS,  NO  SENTIDO  DE  REDUZIR  A  PENA  DE  ROMERO  DOS
SANTOS SILVA PARA 08 (OITO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE
RECLUSÃO,  NO  REGIME  INICIAL  FECHADO,  E  64  (SESSENTA  E
QUATRO)  DIAS-MULTA,  E  A  REPRIMENDA  DE  ELISSANDRA
BERNARDO DA SILVA PARA 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, NO
REGIME  INICIAL  SEMIABERTO,  E  32  (TRINTA  E  DOIS)  DIAS-
MULTA, em harmonia com o parecer ministerial. 

RELATÓRIO

Perante a 3ª Vara Regional de Mangabeira da Comarca
da Capital, Romero dos Santos Silva, Elissandra Bernardo da Silva e Erick
Fabrício  Alves  de  Souza  foram  denunciados,  respectivamente,  como
incursos nas penalidades do art. 157, § 2º, incisos I e II (6 vezes), c/c o
art. 71 e art. 180, caput, art. 157, § 2º, incisos I e II (2 vezes), c/c o art.
71 e art. 157, § 2º, incisos I e II (2 vezes), c/c o art. 71 e art. 180, todos
do Código Penal.

Quanto aos fatos, narra a peça vestibular acusatória de
fls. 02/05, verbis:

“(…)
Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 09 de
Agosto  de  2013  por  volta  das  20hs:00min,  nas
proximidades da 90  Delegacia Distrital de Mangabeira,
a  esposa  de  um  policial  civil  a  Sra.  KELIANE
SIQUEIRA  LUNGUINHO  DINIZ,  teve  sua  moto
cinquentinha roubada por um casal armados com
um`  revólver.  Segundo  informam  os  autos  a
vítima  trafegava  em sua  moto  em uma  rua  no
bairro  de  Mangabeira,  nas  proximidades  do
mercadinho  Marcolino,  quando  percebeu  outra
moto  uma  Honda  Bros,  de  cor  vermelha,  placa
NQI 6615, em uma velocidade superior a sua e
abriu  caminho  para  a  mesma  efetuar  a
ultrapassagem.  Nessa  ocasião,  a  aquela  moto
bloqueou  sua  passagem,  momento  em  que  os
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ocupantes da moto (um homem e uma mulher)
anunciaram que se tratava de um assalto. 
Consta  ainda nos autos,  que  na ocasião o homem
desceu  da  moto  com  uma  arma  em  punho
mandou  a  vítima  lhe  entregar  o  documento
daquele veículo, tendo a mesma respondido que não
estava com o documento,  instante em que mandou
que a mesma lhe entregasse sua bolsa e descesse
da  moto.  Após  a  vítima  descer  de  sua  moto,  o
homem,  que  depois  foi  identificado  como  o
primeiro  acusado,  saiu  guiando  o  veículo,  uma
motonete  Shineray  Phoenix,  de  cor  preta,
enquanto que a mulher, que foi identificada como
sendo a  terceira  acusada,  saiu  guiando a  outra
moto, e seguiram em direção a principal do Hospital de
Ortotrauma de Mangabeira. 
Durante o inquérito policial a vítima informou que na
sua  bolsa  estavam  todos  os  seus  documentos,
vários cartões de créditos, seu cartão da Unimed
e o de sua filha, a identidade de sua filha, talão
de cheques, dois aparelhos de telefone celular da
marca  NOKIA,  modelos  C5-03  e  C3,  além  do
documento  de  sua  moto  e  alguns  outros
pertences. 
De acordo com os autos, quando o primeiro acusado
evadiu-se do local, a vítima conseguiu memorizar
a placa da moto utilizada para a ação informando
aos policiais. 
A  polícia  civil,  pelos  policiais  do  GOE,  diligenciando
sobre os diversos assaltos a motos ocorridos na região
metropolitana  de  João  Pessoa,  principalmente  a
veículos  do  tipo  cinquentinha  e  motos  Honda  Broz,
através de denúncias,  em diligências  contínuas,
foram até o bairro de Mangabeira e identificaram
a  residência  de  SANDRINHA  (terceira  acusada)
em  vigilância  no  local,  abordaram  a  mesma
juntamente  com ROMERO (primeiro  acusado)  e
ERICK (segundo denunciado), quando chegavam
na residência em uma Broz de cor laranja,  ano
2011, placa OEV 4017, sendo presos em flagrante
delito,  uma  vez  que  aquela  moto  era  também
objeto de roubo. 
Informam  os  autos  que  a  moto  de  cor  laranja,
apreendida na posse dos acusados foi tomada por
assalto  da  vítima  Raniere  Fernandes  Ferreira,
pelas 20h30m do dia 10 de agosto deste ano, por
dois homens que trafegavam em uma outra moto,
tipo  Bros  de  cor  preta,  e  agiram  da  mesma
maneira  dos  acusados.  Na  ocasião  um  dos
homens abordou a vítima, e com o uso de uma
pistola,  ameaçaram-na,  levando  a  moto  acima
descrita. O outro saiu guiando a moto que serviu
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como transporte para os meliantes. 
Segundo as investigações os acusados efetuaram
vários  assaltos,  utilizando  sempre  o  mesmo
modus  operandi,  ou  seja,  vinham  em  outro
veículo,  abordavam as vítimas e,  com o uso de
uma arma de fogo, roubavam a motocicleta que
era guiada por suas vítimas. Tal fato ocorria sempre
na grande João Pessoa, principalmente em Santa Rita. 
Durante  as  investigações  policiais  foi  apurado
vários outros assaltos que foram praticados pelos
acusados. 
No dia 08 de agosto do ano em tela (2013), pelas
21h:30min, na Praça dos Quiosques, na cidade de
Santa  Rita,  o adolescente  João Batista  da Silva
Júnior  vinha  conduzindo  a  motocicleta  Honda
Bros, cor vermelha, placa NQI 6615-PB, quando
os dois primeiros acusados ROMERO e ERICK em
uma moto tipo Yamaha YBR Factor, de cor preta,
abordaram-no, e com uso de uma arma de fogo,
anunciaram o assalto  e tomaram a moto,  e um
cordão de prata que estava usando, bem como o
cordão  de  prata  e  o  celular  Galaxy  Pocket,  de
Davison,  primo  do  condutor  e  que  vinha  como
carona. 
Consta, nos autos que no dia 29 de abril de 2013,
por  volta  das  21  horas,  nas  proximidades  da
concessionária  Renault,  na  Av.  epitácio  Pessoa,
primeiro acusado, usando uma arma de fogo, em
companhia  de  uma  outra  pessoa,  abordou  a
vítima Armildo Suassuna Porto, levando sua moto
Honda/CG  150  Titan  ESD,  ano  2012,  cor
vermelha, placa OFE 4676-PB. 
No dia 25 de julho deste ano (2013), por volta
das 16h30m, nas proximidades de um depósito de
gás, na saída do bairro de Tibiri, em Santa Rita, o
primeiro acusado e a terceira denunciada, usando
a  mesma  maneira  de  agir,  abordaram a  vítima
Rafael Viana da Silva e com o uso de um revólver,
que estava na posse do acusado Romero, levaram
a moto Honda NXR 150 Bros ES, cor preta, placas
OFD  8470-PB.  Na  ocasião  o  primeiro  acusado
assumiu a  direção da moto da vítima enquanto
que a terceira acusada saiu guiando a moto usada
pela dupla para a abordagem, uma moto Suzuki,
cor prata. 
De acordo com os autos,  o  primeiro acusado tentou
vender uma motoneta, tipo fênix, de 50cc, pela quantia
de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o menor JORGE
LUIZ DA SILVA, onde o mesmo disse que iria ver se
alguns de seus amigos queria comprar. No mesmo dia,
06 de  agosto,  o  primeiro  acusado viu  o  adolescente
JONH  VICTOR  e  ofereceu  a  moto  citada  acima,
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logrando êxito na negociação.(…).” 

Denúncia recebida em 23 de setembro de 2013 (fl. 81),
sendo ratificado seu recebimento em 16/12/2013, por meio de decisão
que rechaçou arguição de inépcia da peça acusatória (fls. 136/137).

Encerrada a instrução criminal, o MM. Juiz da 3ª Vara
Regional  de  Mangabeira,  Dr.  Manoel  Gonçalves  de  Abrantes,  julgou
parcialmente procedente a denúncia e prolatou sentença condenando os
acusados  Romero  dos  Santos  Silva  e  Elissandra  Bernardo  da  Silva,  o
primeiro no art. 157, § 2º, incisos I e II (5 vezes), c/c o art. 71, e a
segunda no art. 157, § 2º, incisos I e II (2 vezes), c/c o art. 71, sendo
cominadas para os sentenciados, respectivamente, as penas definitivas de
14 (catorze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 64
(sessenta e quatro) dias-multa, e 10 (dez) anos de reclusão e 36 (trinta e
seis) dias-multa.

Fixados, ainda, para ambos, o regime inicial fechado e
o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

O terceiro denunciado, Erick Fabrício Alves de Souza,
restou absolvido das acusações a ele imputadas.

 Irresignados,  Romero  dos  Santos  Silva  (fl.  266)  e
Elissandra  Bernardo  da  Silva  (fls.  267/268) apelaram  da  sentença
condenatória, tempestivamente, por meio de advogados constituídos.

Em suas razões, o primeiro, preliminarmente, arguiu a
inépcia da denúncia, sob o pretexto de ausência de individualização da
conduta de cada um dos denunciados. No mérito, em suma, pugna pela
absolvição com base no princípio do  in dubio pro reo, ad argumentum
insuficiência  probatória.  De  forma  subsidiária,  aduz  que  houve
exacerbação na reprimenda e requer que seja reconhecida a participação
de menor importância, bem como aplicada a continuidade na forma do
caput do art. 71 do CP e não no parágrafo único do artigo referido, como
feito pelo sentenciante. Por fim, pede a readequação do regime prisional
para o semiaberto, em virtude da detração corresponde à computação do
tempo de prisão provisória (fls. 321/338).

Por  sua  vez,  a  segunda  apelante  suplica  por  sua
absolvição,  em  síntese,  sob  a  alegação  de  ausência  de  dolo  em  sua
conduta,  eis  que,  segundo afirma,  não teve nenhuma participação nos
crimes, fato sustentado em seu interrogatório, o qual foi corroborado pela
vítima e pelo primeiro acusado. De modo alternativo, entende que houve
exacerbação na pena, tendo em vista a ocorrência de erro do magistrado
na análise das circunstâncias judiciais e na utilização de causa de aumento
na primeira fase da dosimetria, além de que a fração de aumento pelo
crime continuado deveria ter sido aplicada no mínimo. Também almeja o
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reconhecimento da participação de menor importância e a alteração do
regime prisional, do fechado para o semiaberto (fls. 269/293).

Contrarrazões  ao  primeiro  apelo  pelo  desprovimento
(fls.  340/344)  e  no  tocante  ao  segundo  pelo  provimento  parcial,  no
sentido de fixar a fração mínima pelo aumento do disposto no art. 71, do
CP (fls. 302/306).

A Procuradoria de Justiça, através de parecer subscrito
pelo insigne  Procurador,  Francisco  Sagres  Macedo  Vieira  (fls.),
manifestou-se pela rejeição da preliminar aventada pelo primeiro apelante
e, no mérito, pelo provimento parcial de ambos os apelos, no sentido de
que:

“(…) 
1º) seja o acusado Romero dos Santos Silva absolvido
do crime cometido contra a vítima Armildo Suassuna
Porto; 
2º)  sejam minoradas  as  penas-bases  valoradas  para
todos  os  crimes  cometidos  por  ambos  os  réus,  em
razão da neutralização da moduladora da culpabilidade,
com seus reflexos nas penas definitivas; 
3º) seja reconhecida a figura da continuidade delitiva
simples, e não qualificada, como tomado em conta pelo
julgador de piso, exasperando-se as penas de cada réu
de acordo com a quantidade dos crimes cometidos, a
saber,  para  Romero  dos  Santos  Silva,  em  1/4  (um
quarto), e para a ré Elissandra Bernardo da Silva, em
1/6 (um sexto; e 
4°) sejam fixados os regimes iniciais de cumprimento
de pena fechado para o primeiro acusado, e semiaberto
para a terceira acusada. (…).”

É o relatório.

VOTO: Exmo. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
(Relator)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos
recursos.

Inicialmente,  cumpre  ressaltar  que  se  trata  de  duas
apelações criminais, sendo a primeira interposta em favor de Romero dos
Santos Silva e a segunda em prol de Elissandra Bernardo da Silva, as
quais serão analisadas em sequência, porém, eventuais pleitos comuns
aos recorrentes serão analisados conjuntamente.

Da preliminar de inépcia da denúncia
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Ab initio, passo ao exame da preliminar de inépcia da
denúncia arguida pelo primeiro apelante, Romero dos Santos Silva.

Nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal:

"A denúncia a ou queixa conterá a exposição do fato
criminoso,  com  todas  as  suas  circunstâncias,  a
qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais
se  possa  identificá-lo,  a  classificação  do  crime  e,
quando necessário, o rol das testemunhas."

Infere-se  do  dispositivo  acima transcrito  que  a  peça
acusatória  deve  narrar  o  fato  criminoso  de  forma  expressa,  fazendo
alusão  às  circunstâncias  que  o  envolvem  e  que  influenciam  na  sua
caracterização  –  qualificadoras,  agravantes  e  majorantes.  Ademais,
verifico que a peça inicial preenche todos os requisitos exigidos pelo art.
41 do Código de Processo Penal, descrevendo, de forma clara e objetiva,
os fatos criminosos e a conduta dos incriminados. 

Saliente-se, por outro lado, que a arguição de nulidade
da peça de acusação, por falta de descrição pormenorizada da conduta de
cada  denunciado,  não  encontra  assento  na  doutrina,  tampouco  na
jurisprudência. É pacífico, hoje, o entendimento acerca da admissão da
denúncia genérica no concurso de pessoas. 

Trago à baila a lição de Guilherme de Souza Nucci, em
comentário ao art. 41 do Código de Processo Penal, segundo o qual "tem-
se admitido ofereça o promotor uma denúncia genérica, em relação aos
co-autores  e  partícipes,  quando  não  se  conseguir,  por  absoluta
impossibilidade,  identificar  claramente  a  conduta  de  cada  um  no
cometimento da infração penal" (Nucci, Guilherme de Souza. In Código de
Processo Penal Comentado, 3ª ed. São Paulo: RT, 2004). 

Nessa esteira:

“(…)  INÉPCIA  DA  DENÚNCIA.  REQUISITOS  DO
ART. 41 DO CPP ATENDIDOS.(…).  A alegação de
inépcia da denúncia deve ser analisada de acordo
com os requisitos exigidos pelos arts. 41 do CPP e
5º, LV, da CF/1988. Portanto, a peça acusatória
deve  conter  a  exposição  do  fato  delituoso  em
toda  a  sua  essência  e  com  todas  as  suas
circunstâncias,  de  maneira  a  individualizar  o
quanto possível a conduta imputada,  bem como
sua  tipificação,  com  vistas  a  viabilizar  a
persecução penal e o exercício da ampla defesa e
do  contraditório  pelo  réu. 3.  Na  espécie,  a
denúncia  preenche  os  requisitos  do  art.  41  do
CPP,  porquanto  descreve  a  conduta  atribuída  à
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ora recorrente,  tendo sido demonstrado de que
forma  ela  teria  concorrido  para  o  resultado
criminoso,  permitindo-lhe  rechaçar  os
fundamentos  acusatórios.  Em  verdade,  descabe
argumentar no sentido da inépcia, por serem certos e
induvidosos os fatos a ela atribuídos (…).”  (STJ. RHC
48.511/BA,  Rel.  Ministro  RIBEIRO  DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, REPDJe
29/09/2017, DJe 14/08/2017). destaquei.

Neste  enfoque,  tem-se  que  não  é  necessário  que  a
inicial acusatória desça a minúcias, mas sim descreva o fato de modo que
deixe claras as imputações ao réu e viabilize o exercício pleno da garantia
constitucional da mais ampla defesa e do contraditório.

Na  hipótese  em  questão,  a  denúncia  contém  relato
suficientemente  detalhado  sobre  as  condutas  delituosas  imputadas  aos
acusados,  demonstrando,  de  modo  claro  e  preciso  a  forma  pela  qual
teriam cometido os crimes a eles imputados.

Lado outro, importante salientar que a descrição dada
pela  peça  acusatória  não  ensejou  qualquer  prejuízo  para  a  defesa  do
apelante, tendo em vista que este se defendeu devidamente da conduta
criminosa a ele atribuída.

Noutro vértice, destaco que a arguição de inépcia da
denúncia foi devidamente rechaçada pelo magistrado primevo, por meio
da decisão de fls. 136/137.

Destarte, não há falar-se em inépcia da denúncia, que
descreveu  o  fato  criminoso,  com  as  suas  circunstâncias,  indicou  a
qualificação  dos  acusados  e  a  classificação  dos  crimes,  bem  como
apresentou o rol de testemunhas, em observância aos requisitos do artigo
41 do CPP.

Desse modo, rejeito a preliminar.

Do mérito dos apelos

Frise-se,  ab  initio,  que  analisarei  conjuntamente  os
recursos apresentados por Romero dos Santos Silva e Elissandra Bernardo
da  Silva,  tendo  em vista  a  similitude  de  suas  razões,  destacando-se,
entretanto, as particularidades inerentes a cada apelante.

Como visto, in casu, Romero dos Santos Silva restou
condenado pela prática de 05 (cinco) crimes de roubo circunstanciados
pelo emprego de arma e concurso de pessoas, dos quais 02 (dois) foram
cometidos em coautoria com Elissandra Bernardo da Silva, sendo estes
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praticados contra as vítimas Keliane Siqueira  Lunguinho Diniz  e Rafael
Viana da Silva. Os demais delitos patrimoniais atribuídos a Romero dos
Santos  Silva  tiveram  como  vítimas  Raniere  Fernandes  Ferreira,  João
Batista da Silva Júnior e Armildo Suassuna Porto.

Por consequência, ao primeiro apelante foi cominada a
pena definitiva de 14 (catorze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão e 64 (sessenta e quatro) dias-multa, ficando ele incurso no art.
157, § 2º, incisos I e II (5 vezes), c/c o art. 71, ambos do Código Penal.

Por sua vez, à segunda apelante (Elissandra Bernardo
da Silva) foi fixada a reprimenda de 10 (dez) anos de reclusão e 36 (trinta
e seis) dias-multa, pela prática delitiva tipificada no art. 157, § 2º, incisos
I e II (2 vezes), c/c o art. 71, do CP. 

Fixados, ainda, para ambos os sentenciados,  o regime
inicial fechado e o valor do dia-multa no mínimo legal.

Conforme  relatado  alhures,  o  primeiro  apelante,  em
suma, pugna pela absolvição por todos os delitos a ele imputados, com
base no princípio  do  in  dubio  pro  reo,  sob o  pretexto  de insuficiência
probatória. 

De forma subsidiária, aduz que houve exacerbação na
reprimenda  e  requer  que  seja  reconhecida  a  participação  de  menor
importância, bem como aplicada a continuidade delitiva na forma do caput
do art. 71 do CP e não no parágrafo único do artigo referido, como feito
pelo sentenciante. 

Por fim, pede a readequação do regime prisional para o
semiaberto,  em  virtude  da  detração  correspondente  à  computação  do
tempo de prisão provisória.

Por  sua  vez,  a  segunda  apelante  suplica  por  sua
absolvição,  em  síntese,  sob  a  alegação  de  ausência  de  dolo  em  sua
conduta,  eis  que,  segundo afirma,  não teve nenhuma participação nos
crimes. 

De modo alternativo, entende que houve exacerbação
na pena, tendo em vista a ocorrência de erro do magistrado na análise
das  circunstâncias  judiciais  e  na  utilização  de  causa  de  aumento  na
primeira fase da dosimetria, além de que a fração de aumento pelo crime
continuado  deveria  ter  sido  aplicada  no  mínimo.  Também  almeja  a
alteração do regime prisional, do fechado para o semiaberto.

Da absolvição
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Considerando a similitude probatória relativa aos crimes
atribuídos aos apelantes,  analisarei as pretensões absolutórias de ambos
conjuntamente, destacando, notadamente, os delitos realizados contra as
vítimas  Keliane  Siqueira  Lunguinho  Diniz  e  Rafael  Viana  da  Silva,
porquanto praticados por Romero dos Santos Silva e Elissandra Bernardo
da Silva em coautoria.

No  caso  vertente,  os  elementos  fáticos  probatórios
produzidos não deixam dúvida alguma de que as condutas perpetradas
pelos acusados amoldam-se ao tipo penal descrito no art. 157, § 2º, I e
II, c/c o art. 71, ambos do Código Penal.

Sem embargo,  a  materialidade  e  autoria  dos  crimes
perpetrados contra as vítimas  Keliane Siqueira Lunguinho Diniz, Raniere
Fernandes Ferreira, João Batista da Silva Júnior e Rafael Viana da Silva
encontram-se cabalmente evidenciadas nos autos.

Quanto ao fato delituoso que teve como vítima Armildo
Suassuna Porto deixarei para analisar ao final e de forma individualizada,
tendo em vista suas particularidades probatórias.

Pois  bem.  As  vítimas,  testemunhas  e  réus  foram
ouvidos em juízo por meio de audiência gravada em mídia audiovisual,
cuja cópia se encontra anexada à fl. 224.

A vítima Keliane Siqueira Lunguinho Diniz asseverou:

“(…)  que  estava  na  motocicleta  em  uma  rua  de
Mangabeira e quando deu sinal para entrar na rua onde
mora percebeu uma motocicleta em maior velocidade
dando  luz  alta.  A  vítima  deu  passagem,  mas  foi
trancada pela motocicleta, tendo o homem que estava
guiando descido armado com um revólver colocando-o
contra sua cabeça, enquanto a mulher que estava no
carona  ficou  olhando  como  se  a  intimidando.  O
assaltante pediu a documentação da motocicleta, mas
como disse que não possuía, ele mandou que deixasse
a bolsa na cesta do veículo e o levou. A vítima decorou
a  placa  da  motocicleta  na  qual  os  assaltantes
chegaram.  Quando  foi  chamada  à  delegacia  viu  a
fotografia  dos  acusados,  dando  para  identificar  a
terceira  acusada,  mas  como  o  assaltante  estava  de
capacete, deu para ver apenas que era moreno e de
compleição  física  normal,  dizendo  que  o  olho  era
parecido.  Mostradas  as  fotografias  de  fls.  56  (do
primeiro acusado) e de fls. 58 (do segundo acusado), a
vítima  disse  que  o  assaltante  se  assemelhava  ao
primeiro, afirmando que tinha certeza que a mulher era
a terceira acusada cuja fotografia se encontra às fls.
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53,  que  ficou  lhe  intimidando  com  o  olhar  e  saiu
guiando a motocicleta Bros na qual chegou com o outro
assaltante (…)”.

É  importante  destacar  que  o  primeiro  apelante
confessou a autoria do crime realizado contra Keliane Siqueira Lunguinho
Diniz, enquanto Elissandra Bernardo da Silva embora admita que estava
na companhia de seu amásio no momento da prática delitiva, nega ter
participação nesta, versão que é ilidida pelas provas coligidas, mormente,
as declarações da ofendida, a destacar o seguinte:

“(…) tinha certeza que a mulher era a terceira acusada
cuja  fotografia  se  encontra  às  fls.  53,  que  ficou  lhe
intimidando com o olhar e saiu guiando a motocicleta
Bros na qual chegou com o outro assaltante (…).”

A segunda vítima,  Raniere Fernandes Ferreira, não foi
ouvido  em  juízo,  contudo,  sua  motocicleta,  objeto  do  crime,  foi
encontrada na posse de Romero dos Santos Silva, situação que, somada
aos  demais  elementos  coligidos,  notadamente,  o  modus  operandi
efetivado pelos assaltantes para a subtração (ver certidão de ocorrência
policial à fl. 60), além do fato de que o acusado foi preso na posse do
veículo e não conseguiu explicar a propriedade deste, mostra-se bastante
para justificar a condenação pela subtração da motocicleta.

Aliás,  nesse  sentido  se  posicionou  a  Procuradoria  de
Justiça, verbis:

“Outrossim,  embora  a  vítima  Raniere  Fernandes
Ferreira não tenha sido ouvida em juízo, sua moto foi
encontrada  em  poder  do  acusado  quando  foi  preso
(Honda Bros, cor laranja, placa OEV4017), não tendo
sido provada pelo acusado (art. 156, do CPP), a versão
de defesa, colhida em interrogatório (mídia de fl. 220),
de que apenas tomou referida moto emprestada para ir
à praia com sua companheira Sandrinha.” (excerto do
parecer fl. 361).

A vítima Rafael Viana da Silva, em juízo, disse que:

“Saiu de casa para ir a uma construção pegar dinheiro,
quando  passou  por  um  homem  e  uma  mulher  que
estavam  em  frente  a  uma  churrascaria  em  uma
motocicleta.  A  vítima  voltou  porque  esqueceu  o
telefone e passou pelos dois que estavam no mesmo
local, sendo seguido por eles, mas não desconfiou de
nada por estar uma mulher na garupa. A motocicleta
dos assaltantes encostou e o motorista perguntou se
conhecia  um  tal  de  “PAI”,  mas  ela  falou  que  não
conhecia. Logo depois, quando ia saindo novamente o
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assaltante  colocou  o  revólver  contra  sua  pessoa
mandando entregar o alarme da moto,  documento e
telefone, mas como disse que não tinha ele mandou
que  corresse,  levando  a  sua  motocicleta.  Os
assaltantes estavam de capacete, dando para perceber
que a  mulher  tinha  uma tatuagem na perna  direita,
enquanto o homem era de cor branca, sem ser gordo
nem  magro.  Mostrada  a  fotografia  de  fls.  56  (do
primeiro  acusado),  a  vítima  disse  que  como  o
assaltante  estava  de  capacete  não  dava  para
reconhecer, mas que era parecido com ele, o mesmo
não  ocorrendo  em  relação  ao  segundo  acusado
(fotografia  fls.  58).  A  mulher  que  estava  com  o
assaltante se encontrava na garupa ficou do lado da
motocicleta  e  quando  aquele  lhe  mandou  correr  ela
saiu conduzindo daquela motocicleta.” 

João Batista da Silva Júnior,  também vítima da ação
criminosa de Romero dos Santos Silva, ouvido em juízo, declarou:

“(…) que estava em Santa Rita, sobre uma Bros; que
estava saindo da escola de noite, quando os acusados,
dois  homens,  o  abordaram,  já  mostrando  a  arma,
pedindo  pra  descer;  que  tomaram  a  moto  e  o  seu
cordão  de  prata  e  se  evadiram;  que  a  moto  do
declarante  foi  recuperada  uma  moto  depois;  que  a
moto foi encontrada numa casa mas não sabe; que a
vítima reconheceu os homens que o assaltaram, pelas
fotos  que  lhe  foram  mostradas  em  audiência;  que
apesar de estarem de capacete,  este era do tipo de
capacete aberto; que só o da carona portava arma e
que foi este mesmo quem seguiu guiando a moto da
vítima; que estava acompanhado do seu primo, e que
os  assaltantes  levaram  o  celular  deste;  (…)  que
reconheceu os acusados na delegacia e que não teve
dúvidas (….).”

Por sua vez, Carlos Antônio de Freitas Júnior, policial
militar  que  participou  da  prisão  dos  acusados,  testemunha  legalmente
compromissada, afirmou:

“Que estava na operação que efetuou a prisão dos três
acusados; que se recorda dos fatos; que não estava na
equipe  que  estava  investigando;  (…)  que  quando
chegou  no  local  onde  os  acusados  foram  presos,
somente chegou para os recolher; que a polícia tinha
informações de que tinha uma mulher e um homem
que estavam efetuando alguns roubos de moto; que
até  uma  cinquentinha  foi  de  um dos  policiais  lá  do
GOE; que então começaram as investigações; (…) que
sabe que os acusados tinha efetuado vários assaltos,
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até pelo reconhecimento por televisão; que apareceu
até um rapaz de Tibiri que os reconheceu; que soube
que a dupla utilizava-se de arma para efetuar os crimes
(…).”

As  testemunhas  arroladas  pela  defesa  do  primeiro
denunciado  nada  souberam  informar  quanto  aos  fatos  delineados  na
denúncia, tendo se restringido a comentar sobre a boa conduta social do
acusado.

Romero dos Santos Silva, em seu interrogatório policial,
confessou  a  prática  dos  roubos  realizados  contra  as  vítimas  Keliane
Siqueira Lunguinho Diniz e João Batista da Silva Júnior, inclusive, afirmou
que utilizou  a motocicleta  subtraída deste  último para  a  realização  da
subtração  do  veículo  da  primeira.  Entretanto,  em  seu  interrogatório
judicial,  admitiu,  somente, a prática delitiva relativa à primeira vítima,
negando, todavia, que tenha feito uso de arma de fogo. Também negou a
autoria  dos  demais  delitos  a  ele  imputados.  Quanto  a  motocicleta
apreendida em seu poder, disse que havia pego emprestada de um amigo,
o qual conhece apenas de vista (interrogatório judicial gravado em mídia
digital, acostada à fl. 224).

Já Elissandra Bernardo da Silva, interrogada em juízo,
apesar de negar a coautoria ou a participação nos delitos patrimoniais,
confessou que estava presente nos crimes perpetrados contra as vítimas
Keliane Siqueira Lunguinho Diniz e Rafael Viana da Silva, bem como que
tais fatos foram praticados por seu companheiro. Entretanto, afirma que
não sabia da intenção dele, pois foi pega de surpresa. Acrescenta que, na
época, namorava com o primeiro apelante e que eles estavam morando
juntos. 

A apelante afirma que, no dia do roubo, vinha da praia
com Romero e que ele tinha bebido muito, assim pediu para ela conduzir
a  motocicleta  e,  em  dado  momento,  mandou  que  parasse  o  veículo
(Honda Bros, vermelha), perto do “trauminha”, quando ele saltou e puxou
um revólver,  tomando a motocicleta  de uma mulher,  tendo  ela  ficado
assustada e ido embora na moto em que chegaram ao local. No outro
fato, assevera que o primeiro apelante mandou ela parar a motocicleta
que estavam para que ele “pegasse” outra moto, e se ela quisesse podia
ficar ou ir embora. Que ainda viu quando os dois meninos desceram da
motocicleta, a qual foi tomada pelo primeiro apelante. Disse que não sabia
que Romero era dado a prática de crimes, que ele escondia as coisas dela
(interrogatório judicial gravado em mídia digital, acostada à fl. 224).

No caso em comento, as provas carreadas aos autos
comprovam que Romero dos Santos Silva e Elissandra Bernardo da
Silva,  agindo  em  coautoria  delitiva,  cometeram  os  crimes  de
roubos circunstanciados, em continuidade delitiva, contra Keliane
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Siqueira Lunguinho Diniz e Rafael Viana da Silva.

Evidenciado,  também,  que  Romero  dos  Santos
Silva,  em  concurso  com  terceira  pessoa  não  identificada,
igualmente  em  continuidade  delitiva,  foi  o  autor  dos  delitos
patrimoniais  perpetrados  contra  João  Batista  da  Silva  Júnior  e
Raniere Fernandes Ferreira.

Entretanto,  no  tocante  ao  roubo  da  motocicleta
Honda, Titan, vermelha, placa OFE4676, ocorrido no mês de abril
de  2013,  subtraída  de  Armildo  Suassuna  Porto,  não  obstante  as
declarações  extrajudiciais  da  vítima,  no  sentido  de  que  o  primeiro
apelante teria sido um dos autores do fato, na instrução processual não foi
produzida  prova  alguma  nesse  sentido,  não  tendo  a  acusação  se
desincumbido  de  provar  o  alegado  na  pela  acusatória,  não  sendo,
ademais, possível fixar condenação criminal baseada exclusivamente na
prova inquisitória. 

Saliente-se, por oportuno, que a Procuradoria de Justiça
manifestou-se  nesse  sentido,  isto  é,  pela  absolvição  de  Romero  dos
Santos Silva pelo crime que teve como vítima Armildo Suassuna Porto,
conforme se evidencia do parecer de fls. 350/378, a saber:

“(…)  Lado  outro,  quanto  ao  roubo  da  moto  Titan,
vermelha,  0FE4676,  ocorrido  em  abril  de  2013
(distante  temporalmente  dos  demais  crimes  aqui
apreciados), de se dizer que, além da vítima Armildo
Suassurta Porto não tenha sido ouvida em juízo, essa
motocicleta não foi encontrada em poder do acusado,
como se vê do auto de apresentação e apreensão de fl.
40,  muito  embora  aquela  vítima  tenha  se  dirigido  à
delegacia e reconhecido por foto a pessoa do acusado
(art. 266, do CPP) (fls. 62/63). 
Quanto a este último roubo, portanto, não há juízo de
certeza  que  conduza  inexoravelmente  à  pessoa  do
primeiro acusado como sendo o autor do crime, não
podendo  o  juízo  valer-se  unicamente  de  elementos
indiciários (art. 155, do CPP), para incluir o fato "num
mesmo pacote", e afirmar ser o acusado também o seu
autor,  com  base  apenas  em  meras  semelhanças
verificadas,  somente  na  esfera  policial,  no  modus
operandi dos demais crimes, o qual, diga-se, nada teve
de particular. 
Com efeito,  perceba-se, pois,  que,  que as narrativas
prestadas pelas vítimas e pela testemunha ouvidas em
juízo foram harmoniosas e aptas à formação do juízo
de culpa do acusado Romero dos Santos  Silva pelos
roubos praticados contra as vítimas Keliane Siqueira e
Rafael Viana da Silva, esses crimes em concurso com a
pessoa de Elissandra Bernardo da Silva; e do acusado



17

Romero  dos  Santos  Silva  pela  prática  também  dos
assaltos contra as vítimas João Batista da Silva Júnior e
Raniere Fernandes Ferreira.(…).” 

Com  esses  fundamentos,  entendo  ser  forçosa  a
aplicação do princípio do in dubio pro reo e, via de consequência,
absolver o primeiro apelante pelo crime perpetrado contra Armildo
Suassuna Porto, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Ressalte-se,  que  conforme  demonstrado  alhures,  fica
mantida a condenação de Romero dos Santos Silva pelos demais crimes a
ele imputados, isto é, por quatro roubos circunstanciados, cometidos em
continuidade  delitiva,  que  tiveram  como  vítimas  Keliane  Siqueira
Lunguinho Diniz, Raniere Fernandes Ferreira, João Batista da Silva Júnior
e Rafael Viana da Silva.

Mantida, também, a condenação de Elissandra Bernardo
da Silva nos  termos da sentença,  ou seja,  por  dois  crimes de roubos
circunstanciados,  praticados  em  continuidade  delitiva  (vítimas  Keliane
Siqueira Lunguinho Diniz e Rafael Viana da Silva).

Da  participação  de  menor  importância  arguida
pelos apelantes

Ambos  os  apelantes  pleitearam o reconhecimento  da
participação de menor importância nos crimes, porém, sem razão.

Ora,  restou  demonstrado  no  álbum  processual,
conforme alhures mencionado, que os acusados agiram em coautoria em
dois  crimes,  tendo  o  primeiro  apelante  praticado,  ainda,  mais  duas
condutas  em coautoria  com terceira  pessoa não identificada,  conforme
descrito na peça vestibular acusatória.

Destaque-se, aliás, que a coautoria restou patente nos
autos,  situação  que,  por  si  só,  exclui  qualquer  possibilidade  de
reconhecimento da benesse requerida.

Como  sabido,  a  participação  de  menor  importância,
segundo a doutrina, só é aplicável a partícipes, e não a coautores, que
segundo  o  caput do  artigo  29  do  CP,  já  responderam  pelo  delito  na
medida de sua culpabilidade. 

Nesse sentido é a lição de Celso Delmanto:

“Tratando-se de concurso  de pessoas,  o  caput  deste
art. 29, ao usar a expressão “quem, de qualquer modo,
concorre  para  o  crime”,  abrange  tanto  o  co-autor
quanto o partícipe, que responderão na medida de sua
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culpabilidade”.  Já  o  §  1º,  ao  empregar  o  termo
“participação de menor importância”, está se referindo
apenas ao partícipe e não ao co-autor, pois não pode
existir  co-autoria  de  menor  importância.  [...]”
(Delmanto, Celso. Código Penal Comentado. 7 ed.
Renovar: São Paulo, 2007, p. 117).

No caso sub examine, os elementos fáticos probatórios
coligidos,  sobretudo  a  prova  oral,  evidenciam que Romero  dos  Santos
Silva foi o autor material dos crimes, tendo em vista que ele, de arma em
punho,  foi  o  executor  das  subtrações,  enquanto  a  segunda  apelante,
Elissandra  Bernardo  da  Silva,  teve  como  missão  guiar  a  motocicleta
utilizada  para  a  prática  criminosa,  conduta  essencial  para  o  êxito  dos
eventos patrimoniais, portanto, resta consubstanciada a efetiva, direta e
dolosa atuação dos apelantes na execução dos crimes.

Destarte, o reconhecimento da participação de menor
importância, encontra obstáculo nas provas dos autos, que evidenciaram,
de forma cabal e indubitável, que os denunciados agiram em coautoria.

Portanto, não há que se falar em participação de menor
importância.

De tal sorte, mantenho a condenação de Romero dos
Santos Silva nas penas do art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c o art. 71,
ambos do Código Penal, por 04 (quatro) vezes e de Elissandra Bernardo
da Silva nas iras do art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c o art. 71, ambos do
Código Penal, por 02 (duas) vezes.

Da dosimetria

Conforme relatado, os apelantes apresentaram pleitos
subsidiários  à  absolvição,  sendo  todos  voltados,  seja  direta  ou
indiretamente,  para  a  redução  da  reprimenda  a  eles  impostas  na
sentença, cujos quantuns consideram exacerbados.

O  primeiro  apelante,  requer  a  realização  de  nova
dosimetria,  a  fim  de  que  o  aumento  pela  continuidade  delitiva  seja
aplicado nos termos do caput e não do parágrafo único do art. 71 do CP.
Almeja também a modificação do regime fechado para o semiaberto.

Por sua vez, a segunda apelante pugna pela fixação da
pena-base, bem como da fração de aumento pela continuidade delitiva, no
patamar mínimo previsto, além da alteração do regime prisional para o
semiaberto.

Desse modo, considerando que as súplicas subsidiárias
dos  recorrentes  voltam-se  para  a  redução  de  suas  penas  e  o
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abrandamento  do  regime  prisional  fixado  na  sentença,  para  melhor
análise de  suas  pretensões,  mister  que seja  realizada nova dosimetria
para ambos, pois, assim, será possível rever todos os pontos questionados
e, ao final, dosar a pena adequada para cada um dos réus, dentro dos
limites de suas culpabilidades.

Por oportuno, importa salientar, com a devida vênia ao
magistrado primevo,  que a figura prevista  no  caput do  art.  71 do CP
melhor  se  adéqua  ao  presente  caso,  não  se  mostrando  plausível  a
aplicação do disposto no parágrafo único, do mesmo artigo aplicado na
sentença. Assim, forçosa a retificação em favor dos recorrentes.

Pois bem, segue a dosimetria realizada pelo magistrado
primevo em sua sentença, in verbis:

“(…) 
1. ACUSADO ROMERO DOS SANTOS SILVA
1.1.  ROUBO  CONTRA  A  VÍTIMA  KELIANE
SIQUEIRA LUNGUINHO DINIZ
- CULPABILIDADE: o acusado agiu com elevado grau
de reprovabilidade de conduta, pois tinha consciência
do caráter ilícito de seu ato e poderia agir  de forma
diversa  para  conseguir  recursos  financeiros  sem
precisar  se  apoderar  de  bem alheio  mediante  grave
ameaça, mesmo porque é apto para o trabalho;
-  ANTECEDENTES  DO  RÉU:  o  réu  não  possui
antecedentes criminais, embora exista condenação por
crime posterior (Proc. 0015552-34.2014.815.2002. na
Vara de Entorpecente de João Pessoa),  não devendo
ser levado em consideração; 
-  CONDUTA  SOCIAL:  as  testemunhas  arroladas  pelo
réu disseram que ele possuía boa conduta social;
- MOTIVOS DO CRIME: não há informe sobre o motivo
do crime, salvo o elementar do crime de se apropriar
de bem alheio sem o esforço laboral;
- PERSONALIDADE DO AGENTE: pela análise superficial
da  personalidade  do  réu  demonstrada  ao  tempo  do
crime,  percebe-se  que foi  ousado,  não  obstante  sua
pouca idade, não demonstrando arrependimento pelo
que fez;
- CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: as circunstâncias em
que o crime aconteceu, utilizando arma, demonstra que
o  réu  estava  disposto  a  tudo  para  conseguir  a
subtração;
- CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: foram relevantes, pois
embora a motocicleta da vítima tenha sido recuperada,
outros objetos subtraídos dela não foram encontrados,
inclusive documentos;
-  COMPORTAMENTO  DA  VÍTIMA:  a  vítima  não
contribuiu para que o crime se realizasse.
Considerando as circunstâncias acima delineadas, fixo a
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pena-base em cinco anos e quatro meses de reclusão e
vinte  e  quatro  dias-multa,  a  qual  reduzo  em quatro
meses e seis dias-multa pela circunstância atenuante
da confissão, resultando em cinco anos de reclusão e
dezoito dias-multa. Em face da causa de aumento de
concurso de agentes, aumento a pena em um terço,
tornando-a  definitiva  em seis  anos  e  oito  meses  de
reclusão  e  vinte  e  quatro  dias-multa,  na  falta  de
circunstâncias agravantes ou de causas de diminuição
de pena. 
1.2.  ROUBO  CONTRA  A  VÍTIMA  RANIERE
FERNANDES FERREIRA
-  CULPABILIDADE:  o  acusado  também  agiu  com
elevado grau reprovabilidade de conduta;  pois tinha
consciência do caráter ilícito de seu ato e poderia agir
de forma diversa para conseguir  recursos financeiros
sem  precisar  se  apoderar  de  bem  alheio  mediante
grave ameaça, mesmo porque é apto para o trabalho;
-  CONDUTA  SOCIAL:  as  testemunhas  arroladas  pelo
réu disseram que ele possuía boa conduta social;
- MOTIVOS DO CRIME: não há informe sobre o motivo
do crime, salvo elementar do crime de se apropriar de
bem alheio sem o esforço laborai;
- PERSONALIDADE DO AGENTE: pela análise superficial
da  personalidade  do  réu  demonstrada  ao  tempo  do
crime,  percebe-se  que foi  ousado,  não  obstante  sua
pouca idade, não demonstrando arrependimento pelo
que fez;
- CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: as circunstâncias em
que o crime aconteceu, utilizando arma, demonstra que
o  réu  estava  disposto  a  tudo  para  conseguir  a
subtração;
-  CONSEQUÊNCIAS  DO  CRIME:  não  houve  maiores
consequências,  pois  a  motocicleta  roubada  foi
recuperada;
-  COMPORTAMENTO  DA  VÍTIMA:  a  vítima  não
contribuiu para que o crime se realizasse.
Considerando as circunstâncias acima delineadas, fixo a
pena-base em cinco anos de reclusão e dezoito dias-
multa, a qual aumento em um terço em face da causa
de  aumento  de  concurso  de  agentes,  tornando-a
definitiva em seis anos e oito meses de reclusão e vinte
e  quatro  dias-multa,  na  falta  de  circunstâncias
atenuantes e agravantes ou de causas de diminuição
de pena. 
1.3. ROUBO CONTRA A VITIMA JOÃO BATISTA DA
SILVA JÚNIOR
- CULPABILIDADE: da mesma forma, o acusado agiu
com elevado grau de reprovabilidade de conduta, pois
tinha consciência do caráter ilícito de seu ato e poderia
agir  de  forma  diversa  para  conseguir  recursos
financeiros  sem precisar  se  apoderar  de  bem alheio
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mediante grave ameaça, mesmo porque é apto para o
trabalho;
-  CONDUTA  SOCIAL:  as  testemunhas  arroladas  pelo
réu disseram que ele possuía boa conduta social;
- MOTIVOS DO CRIME: não há informe sobre o motivo
do crime, salvo o elementar do crime de se apropriar
de bem alheio sem o esforço laborai;
- PERSONALIDADE DO AGENTE: pela análise superficial
da  personalidade  do  réu  demonstrada  ao  tempo  do
crime,  percebe-se  que foi  ousado,  não  obstante  sua
pouca idade, não demonstrando arrependimento pelo
que fez; 
- CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: as circunstâncias em
que crime aconteceu, utilizando arma, demonstra que o
réu estava disposto a tudo para conseguir a subtração;
-  CONSEQUÊNCIAS  DO  CRIME:  não  houve  maiores
consequências,  pois  a  motocicleta  roubada  foi
recuperada;
-  COMPORTAMENTO  DA  VITIMA:  a  vítima  não
contribuiu para que o crime se realizasse. Considerando
as circunstâncias  acima delineadas,  fixo a pena-base
em cinco anos de reclusão e dezoito dias-multa, a qual
aumento em um terço em face da causa de aumento
de concurso de agentes, tornando-a definitiva em seis
anos e oito meses de reclusão e vinte e quatro dias-
multa,  na  falta  de  circunstâncias  atenuantes  e
agravantes ou de causas de diminuição de pena. 
(…)
1.5. ROUBO CONTRA A VITIMA RAFAEL VIANA DA
SILVA
- CULPABILIDADE: o acusado, mais uma vez, agiu com
elevado grau de reprovabilidade de conduta, pois tinha
consciência do caráter ilícito de seu ato e poderia agir
de forma diversa para conseguir  recursos financeiros
sem  precisar  se  apoderar  de  bem  alheio  mediante
grave ameaça, mesmo porque é apto para o trabalho;
-  CONDUTA  SOCIAL:  as  testemunhas  arroladas  pelo
réu disseram que ele possuía boa conduta social;
- MOTIVOS DO CRIME: não há informe sobre o motivo
do crime, salvo o elementar do crime de se apropriar
de bem alheio sem o esforço laborai;
- PERSONALIDADE DO AGENTE: pela análise superficial
da  personalidade  do  réu  demonstrada  ao  tempo  do
crime,  percebe-se  que foi  ousado,  não  obstante  sua
pouca idade, não demonstrando arrependimento pelo
que fez;
- CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: as circunstâncias em
que o crime aconteceu, utilizando arma, demonstra que
o  réu  estava  disposto  a  tudo  para  conseguir  a
subtração;
- CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: foram relevantes, uma
vez que a motocicleta subtraída não foi recuperada;
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-  COMPORTAMENTO  DA  VÍTIMA:  a  vítima  não
contribuiu para que o crime se realizasse.
Considerando as circunstâncias acima delineadas, fixo a
pena-base em cinco anos e quatro meses de reclusão e
vinte e quatro dias-multa, a qual aumento em um terço
em face da causa de aumento de concurso de agentes,
tornando-a definitiva em sete anos, um mês e dez dias
de  reclusão  e  trinta  e  dois  dias-multa,  na  falta  de
circunstâncias atenuantes e agravantes ou de causas
de diminuição de pena. 
Havendo continuidade delitiva específica (CP, art. 71,
parágrafo  único),  aplico  a  pena  do  roubo  praticado
contra  a  vítima Rafael  Viana da Silva,  ou seja,  sete
anos, um mês e dez dias de reclusão e quarenta dias-
multa,  aumentada  em  dobro,  totalizando  catorze
anos,  dois  meses  e  vinte  dias  de  reclusão  e
sessenta e quatro dias-multa, que deve constar na
guia de recolhimento.
(…)
2. ACUSADA ELISSANDRA BERNARDO DA SILVA
2.1.  ROUBO  CONTRA  A  VÍTIMA  KELIANE
SIQUEIRA LUNGUINHO DINIZ
- CULPABILIDADE: a acusada agiu com elevado grau de
reprovabilidade de conduta, pois tinha consciência do
caráter  ilícito  de  seu  ato  e  poderia  agir  de  forma
diversa  para  conseguir  recursos  financeiros  sem
precisar  se  apoderar  de  bem alheio  mediante  grave
ameaça, mesmo porque é apta para o trabalho;
- ANTECEDENTES DA RÉ: a ré não possui antecedentes
criminais, embora existam outras ações penais contra
si  tramitando,  não  devendo  ser  levadas  em
consideração;
-CONDUTA SOCIAL: não há informe sobre sua conduta
social; 
- MOTIVOS DO CRIME: não há informe sobre o motivo
do roubo, salvo o elementar do crime de se apropriar
de bem alheio sem o esforço laborai;
- PERSONALIDADE DA AGENTE: pela análise superficial
da  personalidade  da  ré  demonstrada  ao  tempo  do
crime,  percebe-se  que foi  ousada,  não  obstante  sua
pouca idade, não demonstrando arrependimento pelo
que fez;
- CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: as circunstâncias em
que o crime aconteceu, com utilização de arma pelo
seu  autor,  demonstram  que  não  só  ele,  como  a
coautora,  ora  ré,  estavam  dispostos  a  tudo  para
conseguir a subtração;
- CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: foram relevantes; pois
embora a motocicleta da vítima tenha sido recuperada,
outros objetos subtraídos dela não foram encontrados,
inclusive documentos;
-  COMPORTAMENTO  DA  VÍTIMA:  a  vítima  não
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contribuiu para que o crime se realizasse. Considerando
as circunstâncias  acima delineadas,  fixo a pena-base
em cinco anos e quatro meses de reclusão e vinte e
quatro dias-multa, a qual reduzo em quatro meses e
seis dias-multa pela circunstância atenuante da idade
inferior  a  21  anos,  resultando  em  cinco  anos  de
reclusão  e  dezoito  dias-multa.  Em face  da  causa  de
aumento de concurso de agentes, aumento a pena em
um terço,  tornando-a  definitiva  em seis  anos  e  oito
meses de reclusão e vinte e quatro dias-multa, na falta
de  circunstâncias  agravantes  ou  de  causas  de
diminuição de pena. 
2.2. ROUBO CONTRA A VITIMA RAFAEL VIANA DA
SILVA
-  CULPABILIDADE:  a  acusada  também  agiu  com
elevado grau de reprovabilidade de conduta, pois tinha
consciência do caráter ilícito de seu ato e poderia agir
de forma diversa para conseguir  recursos financeiros
sem  precisar  se  apoderar  de  bem  alheio  mediante
grave  ameaça,  mesmo  porque  é  apta  para  o  ,
:trabalho;
- ANTECEDENTES DA RÉ: a ré não possui antecedentes
criminais, embora existam outras ações penais contra
si  tramitando,  não  devendo  ser  levadas  em
"consideração;
- CONDUTA SOCIAL: não há informe sobre sua conduta
social;
- MOTIVOS DO CRIME: não há informe sobre o motivo
do roubo; salvo o elementar do crime de se apropriar
de bem alheio sem o esforço laborai;
- PERSONALIDADE DA AGENTE: pela análise superficial
da  personalidade  da  ré  demonstrada  ao  tempo  do
crime,  percebe-se  que foi  ousada,  não  obstante  sua
pouca idade, não demonstrando arrependimento pelo
que fez;
- CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: as circunstâncias em
que o crime aconteceu, com utilização de arma pelo
coautor,  demonstram  que  não  só  ele,  como  a  ré,
estavam dispostos a tudo para conseguir a subtração;
- CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: foram relevantes, uma
vez que a motocicleta subtraída não foi recuperada;
-  COMPORTAMENTO  DA  VÍTIMA:  a  vítima  não
contribuiu para que o crime se realizasse.
Considerando as circunstâncias acima delineadas, fixo a
pena-base em cinco anos e quatro meses de reclusão e
vinte  e  quatro  dias-multa,  a  qual  reduzo  em quatro
meses e seis dias-multa pela circunstância atenuante
da idade inferior a 21 anos, resultando em cinco anos
de reclusão e dezoito dias-multa. Em face da causa de
aumento de concurso de agentes, aumento a pena em
um terço,  tomando-a  definitiva  em seis  anos  e  oito
meses de reclusão e vinte e quatro dias-multa, na falta
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de  circunstâncias  agravantes  ou  de  causas  de
diminuição de pena. 
Havendo continuidade delitiva específica (CP, art. 71,
parágrafo  único),  aplico  a  pena  do  roubo  praticado
contra a vítima Keliane Siqueira LungUinho Diniz,  ou
seja,  seis  anos  e  oito  meses  de  reclusão  e  vinte  e
quatro  dias-multa  anos,  aumentada  pela  metade,
totalizando dez anos de reclusão e trinta e seis
dias-multa,  que  deve  constar  na  guia  de
recolhimento. (…).” Destaques originais.

Sem  embargo,  com  exceção  da  culpabilidade  que  a
tenho  como  normal  ao  tipo  perpetrado  –  logo  há  de  ser  considerada
neutra  –,  mantenho  inalterada  a  análise  das  circunstâncias  judiciais
realizada na sentença recorrida, para fins de fixação da pena-base, tendo
em  vista  o  esmero  e  ajustamento  ao  caso  concreto,  para  ambos  os
apelantes.

No  mesmo  sentido  segue  o  parecer  ministerial,  que
entendeu pela necessidade de neutralização da culpabilidade para fixação
da pena-base aos apelantes.

Saliente-se,  porém,  que  as  moduladoras  judiciais
remanescentes desfavoráveis aos réus, aliada a uma das majorantes do
tipo utilizadas na primeira fase da dosimetria, são suficientes para elevar
a pena-base dos recorrentes. Aliás, para fins de fixação da  reprimenda
inicial, é importante destacar os parâmetros admitidos pelo Colendo STJ, a
saber:

“(...)  Apontada de forma suficientemente motivada a
existência  de  apenas  duas  circunstâncias  judiciais
desfavoráveis  -  motivo  e  circunstâncias  do  crime  -
revela-se  suficiente  à  reprovação  do  delito,  no  caso
concreto, o aumento de 2 (dois) anos imposto à pena-
base, não havendo que se falar em violação ao art. 59
do  CP.  Recurso  especial  desprovido”.  (STJ  -  REsp:
1026543  SE  2008/0022986-0,  Relator:  Ministro
FELI  X  Fl  SC  H  ER,  Data  de  Julgamento:
23/02/2010,  QUINTA  TURMA,  Data  de
Publicação: DJe 22/03/2010).

Dito  isso,  segue  a  dosimetria,  com  as  retificações
necessárias.

1. RÉU ROMERO DOS SANTOS SILVA

1.1  Crime  contra  a  vítima  Keliane  Siqueira
Lunguinho Diniz
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Mantenho  as circunstâncias judiciais  analisadas  na
sentença, excetuando-se a culpabilidade, que entendo como normal ao
tipo, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias-
multa. 

Na segunda fase, em razão da atenuante da confissão,
reduzo a sanção em 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa,
resultando, provisoriamente, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de
reclusão e 13 (treze) dias-multa. 

Na terceira fase da dosimetria, considerando a presença
da causa de aumento do concurso de pessoas (inciso II  do § 2º do art.
157 do CP), aumento a reprimenda de 1/3 (um terço – fração mínima),
atingindo o patamar de 06 (seis) anos de reclusão e 17 (dezessete)
dias-multa, quantum que torno definitivo à míngua de outras causas de
aumento ou de diminuição.

1.2  Crime  contra  a  vítima  Raniere  Fernandes
Ferreira

Mantenho  as circunstâncias judiciais  analisadas  na
sentença, excetuando-se a culpabilidade, que entendo como normal ao
tipo, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias-
multa.  Quantum que permanece na segunda fase, ante a ausência de
agravantes ou atenuantes a consignar. 

Na terceira fase da dosimetria, considerando a presença
da causa de aumento do concurso de pessoas (inciso II  do § 2º do art.
157 do CP), aumento a reprimenda de 1/3 (um terço – fração mínima),
atingindo o patamar de 06 (seis) anos 08 (oito) meses de reclusão e
24 (vinte e quatro) dias-multa, quantum que torno definitivo à míngua
de outras causas de aumento ou de diminuição.

1.3 Crime contra a  vítima João Batista da Silva
Júnior

Mantenho as circunstâncias judiciais  analisadas  na
sentença, excetuando-se a culpabilidade, que entendo como normal ao
tipo, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias-
multa.  Quantum que permanece na segunda fase, ante a ausência de
agravantes ou atenuantes a consignar. 

Na terceira fase da dosimetria, considerando a presença
da causa de aumento do concurso de pessoas (inciso II  do § 2º do art.
157 do CP), aumento a reprimenda de 1/3 (um terço – fração mínima),
atingindo o patamar de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e 24  (vinte  e  quatro) dias-multa, quantum que torno definitivo à
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míngua de outras causas de aumento ou de diminuição.

1.4 Crime contra a vítima Rafael Viana da Silva

Mantidas  as circunstâncias judiciais  analisadas  na
sentença, excetuando-se a culpabilidade, que entendo como normal ao
tipo, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias-
multa.  Quantum que permanece na segunda fase, ante a ausência de
agravantes ou atenuantes a consignar. 

Na terceira fase da dosimetria, considerando a presença
da causa de aumento do concurso de pessoas (inciso II do § 2º do art.
157 do CP), aumento a reprimenda de 1/3 (um terço – fração mínima),
atingindo o patamar de 06 (seis) anos 08 (oito) meses de reclusão e
24 (vinte e quatro) dias-multa, quantum que torno definitivo à míngua
de outras causas de aumento ou de diminuição.

Da continuidade delitiva

Como  visto,  o  réu  Romero  dos  Santos  Silva  foi
condenado  pela  prática  de  quatro  crimes  de  roubo  circunstanciado
consumados, em continuidade delitiva (art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c o
art. 71, ambos do CP), sendo estes perpetrados contra as vítimas Keliane
Siqueira  Lunguinho  Diniz,  Raniere  Fernandes  Ferreira,  João  Batista  da
Silva Júnior e Rafael Viana da Silva, sendo cominada  para o primeiro
delito  a  reprimenda  final  de  06  (seis)  anos  de  reclusão  e  17
(dezessete) dias-multa, enquanto para os outros três crimes restou
fixada, para cada um, a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de
reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Com  relação  à  fração  da  continuidade  delitiva,  esta
também deve ser ajustada, uma vez que o  quantum do aumento fixado
na sentença — 1/2 (metade) — não guarda a devida proporcionalidade
com as condutas perpetradas, nem com número de infrações praticadas
pelo apelante.

Na  verdade,  no  caso  em  análise,  a  teor  da
jurisprudência do STJ, o aumento relativo à continuidade delitiva deve ser
de 1/4 (um quarto). A propósito:

“(…)  CONTINUIDADE  DELITIVA  COM  UMA  TERCEIRA
CONDUTA.  AUMENTO  NA  FRAÇÃO  DE  1/3  QUE  SE
REVELA EXCESSIVO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO COM EXTENSÃO DOS EFEITOS
AOS CORRÉUS.
(…)
4.  A  exasperação  da  pena  do  crime  de  maior
reprimenda,  realizado  em continuidade  delitiva,
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será determinada, basicamente, pelo número de
infrações penais cometidas,  parâmetro este que
especificará,  no  caso  concreto,  a  fração  de
aumento,  dentro  do  intervalo  legal  de  1/6  a  2/3.
Nesse diapasão, esta Corte Superior de Justiça possui o
entendimento consolidado de que, em se tratando de
aumento  de  pena  referente  à  continuidade
delitiva, se aplica a fração de 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. In casu, tratando-se de
duas  infrações  praticadas  em  continuidade  delitiva,
deve incidir  o  aumento na fração de 1/6. (…)”.  (HC
325.160/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA  TURMA,  julgado  em  04/05/2017,
DJe 09/05/2017). Destaquei.

Assim,  tomando  como  base  o  crime  de  maior
reprimenda,  qual  seja,  06 (seis)  anos  08  (oito)  meses  de reclusão,  e
levando  em  consideração  a  quantidade  de  infrações  praticadas  –  04
(quatro),  aumento  de  1/4  (um  quarto)  a  pena  fixada,  restando  esta
totalizada em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Quanto à  pena de multa, deixo de aplicar a regra do
art. 72 do CP, porquanto acarretaria em  reformatio in pejus, já que se
trata de recurso da defesa, assim, mantenho o quantum determinado na
sentença, isto é, em 64 (sessenta e quatro) dias-multa, estes fixados
no valor unitário mínimo.

Assim, a sanção cominada a Romero dos Santos Silva
resta definitiva em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
64 (sessenta e quatro) dias-multa.

Por  fim,  tendo  em vista  que  a  reprimenda definitiva
cominada ao réu Romero dos Santos Silva é superior a 08 (oito) anos,
mantenho  o  regime  fechado para  o  início  de  cumprimento  desta,
conforme fixado na sentença.

2. RÉ ELISSANDRA BERNARDO DA SILVA

2.1  Crime  contra  a  vítima  Keliane  Siqueira
Lunguinho Diniz

Mantenho  as circunstâncias judiciais  analisadas  na
sentença, excetuando-se a culpabilidade, que entendo como normal ao
tipo, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias-
multa. 

Na  segunda  fase,  em  razão  da  atenuante  da
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menoridade, reduzo a sanção em 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco)
dias-multa, resultando, provisoriamente, em 04 (quatro) anos e 06 (seis)
meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. 

Na terceira fase da dosimetria, considerando a
presença da causa de aumento do concurso de pessoas (inciso II do § 2º
do art. 157 do CP), aumento a reprimenda de  1/3 (um terço – fração
mínima), atingindo o patamar de 06 (seis) anos de reclusão e 17
(dezessete) dias-multa, quantum que torno definitivo à míngua de
outras causas de aumento ou de diminuição.

2.2 Crime contra a vítima Rafael Viana da Silva

Mantenho  as circunstâncias judiciais  analisadas  na
sentença, excetuando-se a culpabilidade, que entendo como normal ao
tipo, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias-
multa. 

Na  segunda  fase,  em  razão  da  atenuante  da
menoridade, reduzo a sanção em 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco)
dias-multa, resultando, provisoriamente, em 04 (quatro) anos e 06 (seis)
meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. 

Na terceira  fase  da  dosimetria,  considerando  a
presença da causa de aumento do concurso de pessoas (inciso II do § 2º
do art. 157 do CP), aumento a reprimenda de 1/3 (um terço – fração
mínima),  atingindo  o  patamar  de  06 (seis)  anos  de reclusão e 17
(dezessete)  dias-multa, quantum que  torno  definitivo  à  míngua  de
outras causas de aumento ou de diminuição.

Da continuidade delitiva

A ré Elissandra Bernardo da Silva foi condenada pela
prática  de  dois  crimes  de  roubos  circunstanciados  consumados,  em
continuidade delitiva (art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c o art. 71, ambos do
CP),  os  quais  foram  perpetrados  contra  as  vítimas  Keliane  Siqueira
Lunguinho  Diniz  e  Rafael  Viana  da  Silva,  sendo  cominada  para  cada
delito  a  reprimenda  final  de  06  (seis)  anos  de  reclusão  e  17
(dezessete) dias-multa.

Vale  ressaltar  que,  conforme  destacado  alhures,  a
fração da continuidade delitiva  deve guardar  proporcionalidade com as
condutas perpetradas, notadamente, com número de infrações praticadas
pela  apelante  (2),  assim,  no  caso  em  comento  a  pena  há  de  ser
aumentada  de  1/6  (um  sexto),  conforme  a  jurisprudência  do  STJ,  a
propósito:
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“(…) A exasperação da pena do crime de maior
reprimenda,  realizado  em continuidade  delitiva,
será determinada, basicamente, pelo número de
infrações penais cometidas,  parâmetro este que
especificará,  no  caso  concreto,  a  fração  de
aumento,  dentro  do  intervalo  legal  de  1/6  a  2/3.
Nesse diapasão, esta Corte Superior de Justiça possui o
entendimento consolidado de que, em se tratando de
aumento  de  pena  referente  à  continuidade
delitiva,  se  aplica  a  fração  de aumento  de  1/6
pela prática de 2 infrações; (...) In casu, tratando-
se de duas infrações praticadas em continuidade
delitiva, deve incidir o aumento na fração de 1/6.
(…)”.  (HC 325.160/SP, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
04/05/2017, DJe 09/05/2017). Destaquei.

De  tal  sorte,  tendo  em  vista  que  foram  aplicadas
reprimendas idênticas para os dois  crimes,  ou  seja,  06 (seis) anos de
reclusão, e levando em consideração a quantidade de infrações praticadas
– 02 (duas), aumento de 1/6 (um sexto) a pena fixada, restando esta
totalizada em 07 (sete) anos de reclusão.

Quanto à  pena de multa, deixo de aplicar a regra do
art. 72 do CP, porquanto acarretaria em  reformatio in pejus, já que se
trata de recurso da defesa, portanto, mantenho o  quantum determinado
na sentença, isto é, em 32 (trinta e dois) dias-multa, estes fixados no
valor unitário mínimo.

Assim,  a  sanção  cominada  a  Elissandra  Bernardo  da
Silva resta definitiva em  07 (sete) anos de reclusão e 32 (trinta e
dois) dias-multa.

Do regime prisional

Nesse  ponto,  tendo  em  vista  que  a  ré  Elissandra
Bernardo da Silva não é reincidente, bem como que restou condenada
à  reprimenda definitiva inferior a 08 (oito) anos,  altero o regime
prisional  determinado na sentença (fechado) a fim de  fixar o regime
semiaberto  para o início de cumprimento de sua pena, nos termos do
art. 33, § 2º, “b”, do CP.

Por fim, sintetizando os fatos delineados nestes autos,
conclui-se:

–  O  primeiro  apelante,  Romero  dos  Santos  Silva,
excluída a condenação pelo crime que teve como vítima Armildo Sussuna
Porto, fica condenado por 04 (quatro) roubos majorados, pelo emprego de
arma  e  concurso  de  pessoas,  perpetrados  em continuidade  delitiva,  à
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pena final de  08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no
regime inicial fechado, e 64 (sessenta e quatro) dias-multa.

– A segunda apelante,  Elissandra  Bernardo  da  Silva,
fica condenada por 02 (dois) roubos majorados, pelo emprego de arma e
concurso de pessoas, perpetrados em continuidade delitiva, à pena final
de 07 (sete) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 32
(trinta e dois) dias-multa.

Mantidos  o  valor  unitário  do  dia-multa  e  as  demais
cominações da sentença.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer, rejeito a
preliminar  arguida  e,  no  mérito,  dou  parcial  provimento  às
apelações  no sentido  de reduzir  a  pena de Romero dos  Santos
Silva para  08 (oito)  anos  e 04 (quatro)  meses de reclusão,  no
regime inicial fechado, e 64 (sessenta e quatro) dias-multa, e a
reprimenda de Elissandra Bernardo da Silva para 07 (sete) anos de
reclusão, no regime inicial semiaberto, e 32 (trinta e dois) dias-
multa.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  Presidente  da
Câmara Criminal,  dele participando os Excelentíssimos Senhores
Desembargadores  Arnóbio  Alves  Teodósio  (com  jurisdição
limitada),  Relator,  Marcos  William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito
convocado  até  o  preenchimento  da  vaga  de  Desembargador),
Revisor, e João Benedito da Silva.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor
Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

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, 08 de maio de 2018. 

Des. Arnóbio Alves Teodósio
Relator


