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ACÓRDÃO

 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0004288-77.2012.8.26.0581, da Comarca de Conchas, em que são apelantes/apelados 
JOSÉ SEVERINO LOPES, PATRICK SANTOS DE OLIVEIRA, DEISE FERNANDA 
BERTOLO, FABIANA THOMAZINI, CLÁUDIO MÁRCIO DE SOUZA e 
ALESSANDRA THOMAZINI e Apelante/A.M.P FRANK ÉMERSON SUSSUMO 
SATO, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos dos réus, 
dando-o parcialmente ao recurso do Ministério Público, para afastar, relativamente aos 
corréus FABIANA, ALESSANDRA e PATRICK, a atenuante da confissão, sem 
reflexo, todavia, na pena aplicada a cada qual, porquanto mantidas as penas-bases no 
mínimo legal, não conhecido o recurso do Assistente de Acusação, tendo em vista o 
caráter supletivo, cujo pleito já se encontra englobado no recurso ministerial. V.U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GUILHERME 
DE SOUZA NUCCI (Presidente) e LEME GARCIA.

São Paulo, 15 de dezembro de 2015. 

Otávio de Almeida Toledo
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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16a Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL nº 0004288-77.2012.8.26.0581

Comarca: CONCHAS

Apelantes/Apelados: DEISE FERNANDA BERTOLO, CLAUDIO 

MARCIO DE SOUZA, FABIANA THOMAZINI, ALESSANDRA 

THOMAZINI, PATRICK SANTOS DE OLIVEIRA, JOSÉ SEVERINO 

LOPES, FRANK EMERSON SUSSUMO SATO (Assistente de 

Acusação) e MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO n° 22224

EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. Absolvição por 
insuficiência de provas. Inadmssibilidade. Materialidade e 
autoria demonstradas. Prova. Confissões e depoimentos dos 
policiais a sustentar o decreto condenatório. Inocorrência de 
participação de menor importância (Fabiana, Alessandra, 
Claudio e Patrick) ou de delação premiada (Deise). Penas bem 
aplicadas. Inaplicabilidade do artigo 387, § 2º, do CPP. 
recursos desprovidos. 
EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. Recurso do 
Ministério Público e Assistente de Acusação. Majoração das 
penas-bases e afastamento da atenuante da confissão. 
Acolhimento do pedido de afastamento de referida atenuante 
relativamente a Fabiana, Alessandra e Patrick, cujo 
acolhimento, todavia, não tem reflexo na quantidade de pena. 
Inadmissibilidade, todavia, de aumento das penas-bases 
(Fabiana, Alessandra, Claudio e Patrick), cuja fixação no 
mínimo legal mostrou-se ajustada. Recurso ministerial 
parcialmente provido, não conhecido o do Assistente de 
Acusação, porque de caráter supletivo e cuja postulação é a 
mesma do Ministério Público.

1. DEISE FERNANDA BERTOLO, CLAUDIO MARCIO DE 

SOUZA, FABIANA THOMAZINI, ALESSANDRA THOMAZINI, PATRICK 

SANTOS DE OLIVEIRA e JOSÉ SEVERINO LOPES foram denunciados por 

infração do artigo 159, §1º c.c. artigo 29, do Código Penal, porque, em 25 de 

maio de 2012 , por volta das 19:30 horas, em frente à unidade de saúde do 

Município de Anhembi, comarca de Conchas, sequestraram Frank Emerson 

Sussumo Sato, com o fim de obter, para si e para outrem, vantagem econômica 
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como preço do resgate, tendo o sequestro durado mais de 24 horas.

Ao cabo da instrução, DEISE foi condenada à pena de 13 anos de 

reclusão; FABIANA, ALESSANDRA, PATRICK e CLAUDIO foram condenados 

à pena de 12 anos de reclusão; e JOSÉ SEVERINO foi condenado à pena de 9 

anos e 4 meses de reclusão. Para todos foi fixado o regime inicial fechado. 

Apelam os condenados, o Ministério Público e o Assistente de 

Acusação Frank Emerson Sussumo Sato. 

Requer o Ministério Público, em suas razões de recurso, o 

aumento das penas-bases de todos os réus; afastamento da atenuante da 

confissão relativamente a FABIANA, ALESSANDRA, CLAUDIO, PATRICK e 

DEISE; e afastamento do instituto da participação de menor importância 

relativamente a JOSÉ SEVERINO (fls. 849/863).

O Assistente de Acusação depois de sustentar, preliminarmente, 

seu interesse em recorrer, pede o aumento da pena imposta a DEISE, diante das 

circunstâncias agravantes descritas no artigo 61, II, “a”, “c”, in fine, e “f”, bem 

como do artigo 62, I, bem ainda o afastamento da atenuante do artigo 65, III, 

todos do Código Penal (fls. 887/894).

Recorrem também os condenados. 

FABIANA busca a redução da pena para abaixo do mínimo legal 

em face do reconhecimento, na sentença, da atenuante da confissão, reduzindo-

se ainda mais a pena em face da participação da menor importância (fls. 

909/926).

DEISE postula a redução da pena por afastamento do acréscimo 

decorrente do fato de ter sido considerada a mentora do crime, o que não é 

verdade, segundo os argumentos que expõe. Busca, de outra parte, os 

benefícios da delação premiada nos termos da Lei nº 9807/99, uma vez que 
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colaborou eficazmente para a elucidação dos fatos, inclusive ao indicar a 

participação de cada comparsa, fazendo, jus, pois, à redução da pena no 

patamar máximo de 2/3, nos moldes preconizados pela Lei nº 9.807/99, com o 

conseqüente abrandamento do regime prisional e aplicação de pena alternativa 

pela aplicação do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal. Ao final de suas 

razões, postula a improcedência da ação penal e absolvição nos termos do 

artigo 386, VII, do CPP, ou alternativamente, reconhecimento da confissão e 

delação premiada, com a redução da pena e fixação de regime intermediário 

(fls. 946/967).

ALESSANDRA busca ser absolvida, nos termos do artigo 386, VII, 

do CPP, ou, alternativamente, o reconhecimento do instituto da participação de 

menor importância, fixação de pena mínima em face da confissão, primariedade 

e bons antecedentes, bem ainda aplicação do artigo 387, § 2º, do CPP, com 

fixação de regime mais brando e substituição por pena alternativa (fls. 

995/1010). 

JOSÉ SEVERINO busca ser absolvido, a teor de prova frágil de sua 

participação no crime, uma vez a prova contra si produzida restringiu-se aos 

depoimentos dos corréus somente na fase inquisitiva, os quais são inaptos, 

portando, a embasar decreto condenatório (fls. 1031/1032).

PATRICK busca a absolvição, a teor de prova frágil. 

Alternativamente, pede a redução da pena, na medida de suas ações, confissão 

e primariedade (fls. 1052/1054).

CLAUDIO busca ser absolvido, a teor de prova frágil ou a 

redução da pena imposta (fls. 1059/1062).

Ministério Público, Assistente de Acusação e todos os réus 

apresentaram contrarrazões (fls. 903/908  ALESSANDRA; fls. 987/989 e 
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1015/1019  DEISE; 1028/1030  JOSÉ SEVERINO; fls. 1055/1057  PATRICK; fls. 

1063/1066  CLAUDIO; fls. 1119/1123  FABIANA; fls. 1070/1095  Ministério 

Público; 1103/1111  Assistente de Acusação). 

Em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo 

desprovimento dos recursos defensivos e provimento dos recursos da acusação 

(fls. 1127/1134).

Este o relatório.

2. Não conheço do apelo do Assistente de Acusação, pois este tem 

caráter supletivo, mormente se a postulação, como no caso dos autos, é a 

mesma do Ministério Público que, em suas razões recursais pleiteiou o aumento 

das penas relativamente a todos os réus, inclusive DEISE, em razão dos mesmos 

fatores agravantes anotados no recurso do Assistente de Acusação.

Neste sentido, desta Corte:

“A apelação interposta pelo Assistente da Acusação não pode ser 

conhecida, pois apresenta fundamentos e pedidos idênticos aos formulados pelo 

Ministério Público, em suas razões de recurso. A legitimidade recursal do Assistente da 

Acusação está limitada pela lei, que só a reconhece em caráter supletivo, ou seja, caso o 

Ministério Público não interponha o recurso no prazo legal. É o que se depreende do art. 

598 do Código de Processo Penal. "Havendo recurso do Ministério Público, não se pode 

conhecer do recurso do assistente da acusação, quando as pretensões são idênticas. 

Tendo o promotor apelado, deve o assistente oferecer suas razões de apoio a este, não 

podendo, porém, neste caso, pretender autonomia recursal" (TACRIM-SP - 6o Câm. - 

ap. 632.463/1 - rel. Almeida Braga - j . 19.12.1990 - RJDTACRIM 9/63).” (TJSP, 

Apelação Criminal nº 0014600-16.2006.8.26.0099, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. 

Toloza Neto, j. 06/10/2009).

No mesmo sentido, do Supremo Tribunal Federal, HC 102085/RS, 
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Tribunal Pleno, Relatora Ministra Cármen Lúcia, j. 10/06/2010.

3. Segundo a denúncia, no dia 25 de maio de 2012, por volta das 

19:30 horas, em frente à unidade de saúde do município de Anhembi, comarca 

de Conchas, DEISE, vulgo “Pocahontas”, ALESSANDRA, vulgo “Fiona” e 

PATRICK, vulgo “Mickey” seqüestraram Frank Emerson Sussumo Sato, com o 

fim de obter, para si ou para outrem, vantagem econômica como preço do 

resgate. Ainda segundo a inicial, CLAUDIO, FABIANA e JOSÉ SEVERINO, 

concorreram para o crime, de várias formas, conforme narrado na inicial 

acusatória.

DEISE era companheira da vítima Frank e amante de CLAUDIO. 

Planejou o seqüestro e arregimentou CLAUDIO e as irmãs FABIANA e 

ALESSANDRA, enquanto CLAUDIO indicou JOSÉ SEVERINO, que por sua 

vez, trouxe PATRICK para o grupo.

Na data dos fatos, DEISE levou em seu veículo ALESSANDRA e 

PATRICK até o local de trabalho da vítima Frank. Estes desceram de seu 

veículo pouco antes, e DEISE seguiu para buscar o marido. No momento em 

que este ingressava no carro do casal, ALESSANDRA e PATRICK, este 

portando arma de fogo, anunciaram um assalto e determinaram que DEISE 

(que até então fingia-se de vítima) e Frank entrassem no veículo. DEISE foi 

abandonada em determinado ponto do trajeto, sendo-lhe determinado pelos 

sequestradores que angariasse R$100.000,00 como preço do resgate, seguindo 

PATRICK e ALESSANDRA com a vítima até o cativeiro. 

DEISE foi à casa dos pais de Frank e contou ao pai deste sobre o 

sequestro e a quantia exigida.

Os policiais desconfiados das contradições e inconsistências na 

versão de DEISE, acabaram obtendo sua confissão, tendo ela apontado os 
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comparsas do crime. CLAUDIO foi detido e levou os policiais até o cativeiro. 

Ali foram presos PATRICK e ALESSANDRA e a vítima Frank foi libertada. 

FABIANA foi uma das responsáveis pelo planejamento da ação criminosa, 

responsável por passar as informações a ALESSANDRA e PATRICK. 

CLAUDIO foi o encarregado de guardar o veículo da vítima, bem como foi 

quem cooptou JOSÉ SEVERINO para participar do delito. JOSÉ SEVERINO 

teve a incumbência de cooptar PATRICK, bem como obter autorização de 

criminosos que dominavam o bairro onde se localizava o cativeiro.

Este o teor da denúncia.

O Delegado de Polícia João Luis Lopes Pandolfi disse, na polícia e 

em juízo (fls. 08/09 e mídia de fls. 535) que ao tomar conhecimento do sequestro, 

foi até a casa de Antonio Sato, pai da vítima, tendo deste tomado conhecimento 

de que DEISE ali estivera informando sobre o sequestro e preço do resgate. 

Segundo Antonio Sato, DEISE estava acompanhada do pai e contou que ela e a 

vítima foram sequestrados defronte ao Pronto Socorro de Anhembi, tendo ela 

sido liberada na rodovia, na posse de um celular, para que mantivesse contato 

com os sequestradores. O pai da vítima contou ainda ao policial que DEISE lhe 

contou que teria sido agredida, apresentando uma lesão no olho direito. Diante 

das informações, o Delegado se deslocou até a cidade de Botucatu para obter de 

DEISE mais informações. Já de início percebeu que ela não apresentava 

qualquer lesão no olho direito. Indagou-a, tendo ela contado a mesma versão 

que havia dado ao pai da vítima. Perguntada sobre o celular, estranhou o fato 

de DEISE ter apagado os telefonemas e as mensagens até então mantidas com 

os sequestradores, tendo ela dito que assim o fizera porque tinha medo. Já na 

delegacia de Botucatu, DEISE confessou que o sequestro era “fajuto”. De início 

disse ter combinado o sequestro com a própria vítima Frank. Depois, disse que 
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estaria sendo ameaçada pelas irmãs FABIANA e ALESSANDRA e precisava de 

dinheiro, tendo as três, então, combinado o sequestro e convidado CLAUDIO 

para que este também chamasse mais pessoas. CLAUDIO chamou JOSÉ 

SEVERINO e PATRICK. DEISE mencionou ainda ao Delegado que um tal de 

“gigante” seria o coordenador do sequestro e que a soltura ou morte da vítima 

dependia de ordem dele. Disse o policial que DEISE apontou a casa de 

CLAUDIO e este, ao ser detido, indicou o local onde escondera o carro da 

vítima, bem como o local do cativeiro, onde foram presos ALESSANDRA e 

PATRICK, e a vítima libertada. Disse que no local foi apreendido um revólver 

calibre 38, tendo PATRICK assumido sua propriedade, o aparelho celular de 

ALESSANDRA, onde constavam inúmeras mensagens trocadas com DEISE 

sobre a forma com que a vítima deveria ser tratada. Disse que uma outra equipe 

efetuou a prisão de FABIANA, sendo que em seu aparelho celular constavam 

mensagens sobre o sequestro endereçadas à DEISE. 

No mesmo sentido os depoimentos extrajudicial e judicial do 

policial civil Ederval Emerson de Souza Perin, que acompanhou o Delegado 

João Luis. Esclareceu este que com detenção de FABIANA, foi apreendido seu 

celular e, tanto neste, quando nos aparelhos celulares de DEISE e 

ALESSANDRA constavam mensagens trocadas entre elas relacionadas ao 

sequestro, inclusive a forma como a vítima deveria ser tratada no cativeiro.  

Disse que CLAUDIO era o contato de DEISE como os sequestradores, tendo 

sido ele o responsável por esconder o carro da vítima e quem indicou o local do 

cativeiro. (fls. 16/17 e mídia fls. 535). 

O policial Afonso Marcelo Batista dos Santos, na polícia e em juízo 

(fls. 18 e mídia de fls. 604) disse que ao tomar conhecimento do sequestro, 

passou a monitorar a casa de DEISE. Entrou na residência, onde nada foi 
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encontrado. DEISE foi levada à delegacia onde confessou a autoria, bem como 

de ter sido ela uma das mentoras do crime, acabando por delatar os demais 

comparsas. DEISE indicou a casa de CLAUDIO. Foi até a casa de CLAUDIO, 

sendo que ali próximo estava o veículo da vítima, tendo ele então indicado o 

cativeiro, onde estavam PATRICK e uma moça, sendo a vítima libertada. DEISE 

é quem indicou o endereço de uma comparsa que estudava com ela e participou 

do sequestro. A vítima teria sido desamarrada no momento em que chegaram 

ao local, para disfarçar que se tratava de um sequestro. PATRICK teria 

escondido a arma, um revólver calibre 38, quando chegaram. Estava presente 

na confissão de DEISE, cujas informações possibilitaram o resgate da vítima e 

solução do sequestro.

O policial civil Luis Augusto Rossanezi, lotado em São Manuel, 

após esclarecer como ficou sabendo do sequestro, disse que participou da 

diligência ao cativeiro, onde foram presos ALESSANDRA e PATRICK, bem 

como da diligência onde foi localizado o veículo da vítima, numa casa vizinha à 

casa de CLAUDIO, bem ainda daquela que culminou na prisão de outra 

integrante do sequestro, FABIANA, tendo presenciado sua confissão no sentido 

de que ela, sua irmã ALESSANDRA e DEISE é que teriam arquitetado o 

sequestro, e que receberia R$4.000,00, os quais seriam utilizados para pagar sua 

faculdade, cuja mensalidade estava em atraso. Presenciou também a confissão 

de DEISE. Disse, finalmente, que participou de diligências para localização de 

um tal de “Gigante” mencionado por DEISE, as quais, todavia, restaram 

infrutíferas. (fls. 19/20 e mídia de fls. 644).

O Delegado de Polícia Geraldo Franco Pires (mídia de fls. 612), 

que presidiu o inquérito policial, disse que ao tomar conhecimento do 

sequestro, soube que a esposa do sequestrado havia dialogado com os 
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sequestradores, cujo diálogo englobou, inclusive, o valor do resgate. Em contato 

com DEISE, esta lhe teria dito que fora sequestrada com o marido e depois 

liberada para que pudesse fazer a negociação. Conduzida à delegacia, 

constatadas algumas contradições (como a existência de uma equimose no olho, 

a qual já havia sumido e o fato dela haver apagado todos os contatos que disse 

ter feito com os sequestradores), ela primeiro disse que ela e a vítima Frank 

estariam mancomunados para tirar dinheiro do pai deste. Depois disse que 

sabia dos envolvidos no sequestro, com os quais colaborou porque estaria 

sendo ameaçada por tais pessoas. Como ela não sabia o local do cativeiro, 

acabou confessando sua participação no crime. Ela indicou CLAUDIO, 

responsável pela logística do cativeiro, tendo este indicado o local onde 

estavam PATRICK e ALESSANDRA. No local a vítima foi libertada e 

apreendidos arma e petrechos utilizados para arrebatar a vítima, como a peruca 

por exemplo. A partir de tais pessoas, chegaram à participação dos demais, 

tratando-se de FABIANA e JOSÉ SEVERINO, também responsáveis pela 

logística do cativeiro. CLAUDIO apontou onde escondera o veículo da vítima. 

FABIANA seria uma das mentoras do crime juntamente com DEISE, tendo elas 

arregimentado os demais para a prática do crime. Chegou a alertar DEISE, na 

delegacia, que sua colaboração poderia beneficiá-la num futuro processo. 

A testemunha Daniel Bergamini Grava disse ser amigo de 

CLAUDIO e que na quarta-feira, dia 25, na parte da noite, encontrou CLAUDIO 

com um veículo Honda Fit, cinza, tendo ele lhe dito que se tratava do veículo de 

um amigo. No dia seguinte, CLAUDIO pediu para guardar aquele veículo em 

sua garagem, tendo permitido, mas não tinha conhecimento de que se tratava 

de um sequestro.

O vítima Frank contou ter sido abordado por um casal ao sair do 
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trabalho. Sua esposa conduzia o veículo e também foi rendida. Foi encapuzado, 

amarrado e lhe deram algo para beber para que não visse o trajeto. Algum 

tempo depois sua esposa foi libertada numa rodovia e os sequestradores 

disseram que ela teria dois dias para conseguir cem mil reais para o resgate. No 

cativeiro, sofreu pressões psicológicas, bem como ameaças de morte ou de 

cortarem seu dedo. Disse que a todo tempo os sequestradores mantinham 

contato com sua esposa. Somente depois de libertado é que tomou 

conhecimento do envolvimento de sua esposa no sequestro. Em aditamento, na 

fase policial (fls. 109), Frank disse que no momento da chegada dos policiais ao 

cativeiro, PATRICK retirou seu capuz e o desamarrou, pedindo que dissesse 

aos policiais que eram amigos e ali estava apenas passeando. Em seguida 

PATRICK e ALESSANDRA foram detidos. 

Mais uma vez Frank foi ouvido na delegacia (fls. 182/183). Contou 

sobre o registro feito por DEISE de um furto de dinheiro e jóias ocorrido em 

setembro de 2011 em sua casa, razão pela qual instalou câmeras de segurança, 

tendo DEISE achado um exagero, tampando-as com fitas adesivas. Que tempos 

antes do crime, percebeu que DEISE não vinha dando destino correto ao 

dinheiro que lhe dava, vindo a descobrir que a faculdade que ela cursava estava 

com as mensalidades atrasadas, assim como contas de água, telefone e outras. 

Quando teve o carro devolvido após o sequestro, nele encontrou um par de 

luvas, lápis delineador e bulas de receitas. 

Em juízo, emocionado, chegando a chorar durante o depoimento, 

Frank confirmou os fatos descritos na denúncia. Contou sobre a abordagem e as 

ameaças no cativeiro. Disse que os seqüestradores sabiam detalhes de sua vida. 

Conversou duas vezes com DEISE enquanto estava no cativeiro. Contou que 

quando a polícia chegou, PATRICK o desamarrou e pediu que ele dissesse que 
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eram amigos. Tomou conhecimento na delegacia de que sua esposa havia 

planejado o sequestro. O policial lhe mostrou um celular que mostrava a troca 

de mensagens dela com os sequestradores. Desde então não falou mais com 

DEISE. Ficou sabendo na delegacia sobre os comparsas. Destes, conhecia apenas 

FABIANA, de forma superficial, eis que ela era colega de faculdade de DEISE. 

Mencionou ter visto mensagens trocadas entre DEISE e CLAUDIO em que estes 

se tratavam de “amor”. Outra mensagem dava conta de que agissem rápido 

para a obtenção do dinheiro. Soube que DEISE esteve na casa de seu pai para 

dizer do resgate. Disse que tempos antes do crime percebeu condutas suspeitas 

de DEISE no desvio de dinheiro. Comentou sobre um furto anterior em sua casa 

e que, depois do sequestro, passou a desconfiar de DEISE. Nunca soube que 

DEISE tivesse sido ameaçada, soube apenas que FABIANA estaria com 

dificuldades para pagar a faculdade. DEISE falava bem de FABIANA e 

inclusive dava carona a ela para a faculdade. Nunca tinha ouvido DEISE falar 

de ALESSANDRA. Tinha bom relacionamento com a família de DEISE (mídia 

fls. 604).

Nezito, Ezildinha, Denilson e Ademir, testemunhas de defesa das 

rés FABIANA e ALESSANDRA, nada sabiam sobre os fatos, limitando-se a 

dizer sobre os antecedentes das rés (mídia fls. 604). 

Segundo os depoimentos de Antonio Sato, pai da vítima Frank, na 

polícia e em juízo (fls. 106/108 e mídia de fls. 488), DEISE esteve em sua casa e 

lhe contou sobre o sequestro, dizendo que ela e Frank haviam sido abordados 

por duas pessoas, tendo ela sido agredida. Segundo ela, foi deixada pelos 

sequestradores para angariar o dinheiro do resgate com ordem de não 

acionarem a polícia. Ela tinha uma marca roxa no olho direito que dizia ter sido 

fruto da agressão que sofrera. Ela dizia ter ouvido os sequestradores pedirem a 
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Frank cem mil reais. Quando estava em sua casa, DEISE então atendeu uma 

ligação em seu celular e disse que eram os sequestradores e que Frank estava ao 

telefone. Disse que ela apresentava uma mancha no olho. Avisou a polícia e 

depois entrou em contato com o banco para conseguir o dinheiro. Algum tempo 

depois policiais estiveram em sua casa quando contou-lhes sobre o sequestro do 

filho. Disse que recebeu ligações de DEISE onde esta dizia que tinha recebido 

ligação dos sequestradores exigindo o dinheiro até o meio-dia do dia seguinte. 

Durante a madrugada, foi informado da prisão dos sequestradores e libertação 

do filho. Tomou conhecimento, então, da participação de DEISE, de duas irmãs 

e mais três comparsas, sendo um deles amásio de DEISE. Seu filho lhe contou 

que um rapaz e uma moça estavam com ele no cativeiro e que era sempre 

ameaçado. Soube que DEISE acabou confessando o crime, indicando o 

paradeiro do amásio e que ela pagaria dez mil reais para cada comparsa. 

José Claudio Bertolo, pai de DEISE, disse na delegacia (fls. 190) 

que recebeu o telefonema da filha e foi buscá-la, tendo ela lhe contado sobre o 

sequestro de seu marido, observando que ela tinha uma mancha no olho. Disse 

a ela que deveria chamar a polícia, mas ela insistiu em procurar os familiares de 

Frank, uma vez que os sequestradores teriam determinado que a polícia não 

fosse avisada. Disse ser o empreiteiro responsável por uma obra em imóvel de 

propriedade de Frank. Policiais estiveram em sua casa e foi com a filha para a 

delegacia. Soube da prisão dos sequestradores, inclusive de sua filha. Não tem 

qualquer envolvimento no crime. 

Thiago Weison Bertolo, irmão de DEISE, afirmou nada saber sobre 

o sequestro, dele tomando conhecimento apenas no dia da prisão de sua irmã. 

Que possui apenas uma dívida com o Banco Santander. Nada tem com o crime 

praticado.
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Mas o que disseram os réus?

PATRICK disse que DEISE lhe propôs o sequestro para dar um 

susto no marido. Na data combinada, DEISE e uma amiga, que conheceu por 

“Fiona” (ALESSANDRA), o pegaram, tendo todos rumado, no veículo de 

DEISE, para o local de trabalho da vítima. Estava armado e DEISE trouxe o 

capuz que utilizaria no sequestro. “Fiona” estava de peruca. DEISE os deixou 

perto do local enquanto foi encontrar-se com a vítima. Em seguida os 

abordaram e sequestraram a vítima, levando-a para o cativeiro, onde ele e 

“Fiona” vigiavam a vítima. No dia seguinte, policiais estiveram no local, sendo 

ambos presos. Disse que ganharia dez mil reais pelo serviço e que DEISE era a 

mentora do sequestro, pois planejou tudo e deu suporte ao sequestro.

Em juízo PATRICK negou qualquer participação nos fatos. Disse 

que só conhecia DEISE. Somente foi com DEISE e ALESSANDRA para ver onde 

ficava a clínica onde Frank trabalhava. Segundo DEISE lhe disse, Frank teria 

uma amante e ela queria dar um susto nele, oferecendo-lhe seis mil reais apenas 

para tomar conta da vítima, levando-a para sua casa. Simulou um assalto e 

abordou a vítima. Deixou DEISE no meio do caminho e seguiu com a vítima 

para sua casa, onde ali surgiu ALESSANDRA. Imaginava que se tratava apenas 

de um susto na vítima e não de sequestro. DEISE teria pedido que levasse o 

carro da vítima até um local onde uma pessoa estava aguardando. Era o dono 

da arma de fogo apreendida. Não conhece JOSÉ SEVERINO. DEISE foi quem o 

contatou para dar um susto no médico. Negou serem verdadeiras as alegações 

de FABIANA na delegacia no sentido de que JOSÉ SEVERINO o teria indicado 

para participar do sequestro. Na abordagem, ALESSANDRA usava peruca 

loira. No cativeiro era ele e ALESSANDRA que vigiavam a vítima. Não 

ameaçava a vítima. Não conhecia CLAUDIO. DEISE ligou uma vez enquanto 
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estava no cativeiro. No trajeto para o cativeiro, deixou DEISE antes do pedágio 

de Botucatu. Os policiais chegaram em sua casa através de informes de DEISE.  

(mídia de fls. 665).

CLAUDIO disse que DEISE lhe ofereceu dez mil reais para ajudá-

la a dar um “susto” no marido. Disse que não faria nada de errado, então ela 

perguntou se poderia apresentar alguém para ajudá-la. Que então apresentou-

lhe José Severino (“Zelão”). Este também teria recusado, mas indicou 

PATRICK. Disse que a única coisa que combinou com DEISE foi guardar o 

veículo dela. Dias depois, ela ligou e perguntou se poderia ficar uns dois dias 

com o carro dela, pois seu marido “já estava levando susto”. Foi até a casa de 

PATRICK, pegou o carro e o guardou em sua garagem. Quando ia guardar o 

veículo na garagem do vizinho, eis que a sua não tem portão, surgiram os 

policiais. Negou qualquer participação no sequestro, tendo apenas feito um 

favor para DEISE para guardar o carro. 

Em juízo CLAUDIO negou participação no sequestro. Disse que 

DEISE apenas lhe pediu para guardar o carro dela, pois ela iria sair com amigos 

e não iria de carro. Não tinha relacionamento amoroso com DEISE. Não 

participou de nenhum plano do sequestro. Disse que os policiais é que o 

levaram até o cativeiro, não sabendo informar como eles tomaram 

conhecimento do local. Sobre as mensagens constantes de seu celular, não soube 

dar explicação. Conhecia JOSÉ SEVERINO, mas não foi com DEISE procurá-lo 

para participar do sequestro (mídia de fls. 665). 

JOSÉ SEVERINO LOPES disse na polícia que foi procurado por 

DEISE e CLAUDIO, tendo estes lhe dito que fariam um sequestro e que a vítima 

seria o marido de DEISE. Se aceitasse, ganharia dez mil reais. Negou a 

proposta. Disse não conhecer FABIANA, ALESSANDRA ou PATRICK. Disse 
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conhecer o tal “Gigante”, porém não sabe de seu envolvimento no crime. 

Em juízo negou ter dado algum respaldo aos sequestradores eis 

que não conhece nenhum “gigante” e não chamou PATRICK para participar do 

crime. CLAUDIO não solicitou ajuda para o sequestro. Não conhece FABIANA 

e nega serem verdadeiras as declarações dela e de DEISE na delegacia. Disse 

que seu depoimento na delegacia foi resultado de perseguição dos policiais. 

Não viu o que assinou na delegacia. Só conhecia CLAUDIO. Nenhum 

advogado estava presente ao seu interrogatório na delegacia (mídia de fls. 665).

ALESSANDRA disse que sua irmã FABIANA lhe contou que uma 

amiga da faculdade de direito, de nome DEISE, queria conhecê-la. Ela e a irmã 

encontraram-se com DEISE, tendo esta dito que lhe daria dez mil reais para dar 

um susto no marido dela, bastando ficar com ele uns dois dias num sequestro, e 

que seria para tratá-lo bem. DEISE passou em sua casa depois de já ter 

adquirido uma peruca, luvas, fitas adesivas, capuzes e remédios. Passaram para 

pegar PATRICK e foram ao local de trabalho da vítima, onde efetuaram o 

sequestro. No trajeto DEISE ligou para alguém buscá-la, acreditando ser para 

FABIANA. Depois que ela desceu do carro, seguiu com PATRICK e a vítima 

para o cativeiro, onde ela e PATRICK acabaram sendo presos. Disse que 

estavam envolvidos no sequestro, DEISE, sua irmã FABIANA e CLAUDIO, que 

foi buscar o veículo. 

Em Juízo, ALESSANDRA disse que foi contratada por DEISE para 

dar remédio a Frank por uma noite no cativeiro e que lhe daria dez mil reais. 

DEISE teria simulado o sequestro para pagar agiotas que ameaçavam o irmão 

dela. Ela dizia que o dinheiro era dela, mas o marido não deixava sacá-lo para 

ajudar o irmão. Esteve no momento da abordagem da vítima, mas não sabia 

que se tratava de um sequestro. PATRICK estava armado e simulou o roubo. 
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Foi com ele para o cativeiro. Conheceu DEISE um dia antes dos fatos. Não 

ameaçou DEISE para realizarem o sequestro. Usou a peruca mas quem a 

comprou foi DEISE. Negou que seu apelido é “Fiona”.  Ministrou os remédios 

que recebeu de DEISE. CLAUDIO esteve no cativeiro e levou o carro da vítima 

e ele sabia que Frank estava lá. Disse que PATRICK lhe disse que iria receber 

dez mil de DEISE. Não ouviu o nome de JOSÉ SEVERINO (mídia de fls. 665).

FABIANA disse que DEISE ligou para ela dizendo que iria 

seqüestrar Frank. Em sua casa, deu os detalhes do plano e precisava de gente de 

confiança. DEISE dizia que precisava levantar um dinheiro para ajudar o irmão 

Tiago. Disse a DEISE que sua irmã ALESSANDRA era de confiança. As três 

marcaram um encontro. DEISE então explicou que iria sequestrar o marido e 

precisaria de ajuda. Ela e sua irmã aceitaram a proposta e ganhariam dez mil 

reais cada. Disse que DEISE lhe contara que iria chamar CLAUDIO. Dias depois 

ela ligou e disse que já estava tudo certo e que CLAUDIO arrumaria outra 

pessoa. Foi com DEISE para a cidade de São Manuel onde encontraram 

CLAUDIO, acertando os valores. Enquanto conversavam, chegou JOSÉ 

SEVERINO, tendo este dito que arrumaria mais uma pessoa e ainda que 

precisaria da autorização de um tal de “Gigante”, pessoa que “mandava” em 

São Manuel, local do cativeiro. No dia seguinte, DEISE lhe contou que havia 

conversado com CLAUDIO e este já havia conseguido outra pessoa de nome 

PATRICK. Disse que na véspera da data do sequestro, DEISE passou com seu 

veículo e todos, ela, ALESSANDRA, CLAUDIO e PATRICK seguiram com ela 

em seu veículo para a cidade de Anhembi, e que no trajeto DEISE dizia a todos 

o que deveriam fazer, como o local da abordagem, o uso de toucas, luvas e 

perucas, as quais foram adquiridas por DEISE. Disse que durante o sequestro 

manteve contato com DEISE e sua irmã ALESSANDRA por telefone. Disse que 
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não participou do sequestro atuando apenas como intermediária entre ela e sua 

irmã ALESSANDRA. Chegou a conversar com sua irmã ALESSANDRA 

perguntando-lhe como estava a vítima. 

Em Juízo FABIANA negou participação dos fatos. Só conhece 

DEISE e a irmã ALESSANDRA. Disse que DEISE contatou ALESSANDRA e, 

sabendo que ela precisava de dinheiro, prometeu certa quantia para que ela 

desse comida e medicação a Frank, dizendo que iria dar um apenas um “susto” 

no marido dela, porque estaria precisando fazer uma retirada de dinheiro da 

conta dela para pagar dívida do irmão com agiotas e estava sendo ameaçada. 

DEISE é quem coordenou todo o sequestro. Prometeu pagar a sua faculdade, 

cuja dívida girava em torno de oito mil reais, apenas pelo fato de apresentar a 

irmã. Negou trechos de sua confissão na delegacia. Não teve a idéia e nem 

planejou o sequestro. Não ameaçou DEISE. Admitiu que seu aparelho celular 

foi apreendido, mas os policiais não lhe mostraram o conteúdo das mensagens. 

Soube de suposto envolvimento de DEISE com CLAUDIO somente no dia em 

que foi presa. Disse que a mãe de DEISE sabia de tudo. Não sabia o preço do 

resgate. Não sabia o local do cativeiro, apenas aquele em que se deu o 

arrebatamento, pois ali esteve com DEISE, ALESSANDRA e PATRICK. Disse 

ter ouvido de DEISE que ela conhecia JOSÉ SEVERINO, mas que este não 

queria se envolver pois tinha acabado de deixar a cadeia (mídia fls. 665).  

DEISE disse que FABIANA e ALESSANDRA lhe fizeram uma 

proposta em tom ameaçador. Elas diziam que precisavam de trinta mil reais e 

que conseguisse o dinheiro com seu marido, senão fariam mal à sua filha, 

vendo-se, então, obrigada a colaborar com o sequestro de seu marido. Foi, 

então, apresentada aos demais integrantes que praticariam o crime, sendo eles 

CLAUDIO, JOSÉ SEVERINO e PATRICK, sendo combinada a data e local do 
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sequestro. Sua função seria comprar a peruca. FABIANA comprou as luvas e 

toucas. Na data do crime, levou ALESSANDRA e PATRICK para o local de 

trabalho de seu marido, quando ocorreu o sequestro. Disse que não sabia que 

seria utilizada arma de fogo. Ligou para seu pai, que de nada sabia, e este foi 

buscá-la no local onde foi abandonada pelos sequestradores. Seguiram para a 

casa do pai da vítima. Iria pedir sessenta mil pelo resgate, mas PATRICK disse 

que era para exigir cem mil. Contou ao sogro sobre o sequestro e valor exigido. 

Pintou com lápis seu olho para simular uma agressão. Disse que seu sogro 

ofereceu sessenta mil, ao que ligou para FABIANA para dizer da oferta. Em 

seguida, recebeu uma ligação de ALESSANDRA, a qual colocou a vítima Frank 

na linha. Policiais estiveram em sua casa e depois foi levada para a delegacia, 

onde confessou que o sequestro era “fajuto”, porém que Frank estaria 

envolvido. Depois, acabou confessando que Frank não sabia do sequestro, e que 

fora ela, ALESSANDRA, FABIANA que o planejaram. Disse que CLAUDIO 

apresentou JOSÉ SEVERINO, o qual indicou PATRICK. Acompanhou os 

policiais até a cidade de São Manuel, indicou a residência de CLAUDIO, que foi 

quem apontou aos policiais o local do cativeiro. Durante o sequestro manteve 

contato com FABIANA, bem como com CLAUDIO e ALESSANDRA, por 

telefone, através de voz e mensagens. Disse que foi  FABIANA quem planejou o 

sequestro e cuidou dos detalhes para sua execução. CLAUDIO ficou 

responsável por conseguir o local do cativeiro, levar comida e outras coisas, 

bem como ficou em poder do carro subtraído. PATRICK e ALESSANDRA 

abordaram a vítima e ficaram de vigiá-la no cativeiro. JOSÉ SEVERINO 

apresentou PATRICK aos demais. 

Em juízo DEISE admitiu parcialmente os fatos. Disse que ela e 

FABIANA passavam por dificuldades financeiras e pensaram no sequestro. 
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Nunca teve relacionamento com CLAUDIO. Não sabia onde era o cativeiro. 

Quis desistir, mas FABIANA quis ir adiante, dizendo que ALESSANDRA 

precisava do dinheiro, lançando, então, ameaça sobre sua filha. Admitiu que 

confessou na delegacia. Disse que está presa em local separado de FABIANA e 

ALESSANDRA, tendo sido ameaçada por elas por conta do depoimento que 

iria prestar em juízo. Negou os termos do contido no depoimento de FABIANA 

na delegacia. Disse que FABIANA ia e voltava da faculdade com ela de carona. 

Disse que a idéia do sequestro foi de FABIANA. Disse que o objetivo do 

sequestro era obter dinheiro para pagar as dívidas de casa. Admitiu que 

procurou o sogro para dizer do sequestro e resgate. Disse que não sabia que 

haveria uso de arma de fogo. Quando desceu do veículo ligou para o pai buscá-

la. Estava arrependida, mas não fez nada porque estava com medo. Disse que o 

delegado estranhou o fato de ter apagado as ligações do celular e não mais 

exibir qualquer lesão no olho, tendo o delegado, então, lhe dito que se tivesse 

alguma participação no crime ou soubesse de algo, confessasse, pois poderia ser 

beneficiada no processo, razão pela qual confessou, dando os nomes dos 

comparsas. Só não disse onde era o cativeiro porque de fato não sabia. Pela 

confissão e por ter revelado os integrantes do sequestro é que foi ameaçada 

pelas corrés FABIANA e ALESSANDRA. Levou os policiais até a casa de 

CLAUDIO e este levou os policiais até o cativeiro (mídia de fls. 708).

A vítima Frank reconheceu pessoalmente PATRICK na delegacia 

como aquele que o abordou e permaneceu no cativeiro (fls. 67). Fotos do 

cativeiro estão às fls. 150/151.

Foram apreendidos a arma de fogo, fita adesiva, luvas, toucas e a 

peruca utilizados no crime, bem como os celulares utilizados pelos 

seqüestradores, onde constam as mensagens trocadas durante o sequestro, 
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conforme auto de apreensão e fotografias de fls. 57, 103, 150/165.

Às fls. 175/180, as fotografias do momento em que DEISE adquire 

a peruca usada por ALESSANDRA no crime, cujo lado encontra-se às fls. 

261/292.

Laudo do veículo às fls. 294295; peruca e touca às fls. 296/297; 

cativeiro às fls. 304; dos aparelhos celulares dos réus às fls. 322/333; da arma, a 

qual estava apta à disparos, às fls. 335/336;  par de luvas às fls. 351/352; 

Portando, analisadas minimamente as provas dos autos, resta 

cristalina a responsabilidade de todos os acusados na empreitada criminosa, 

não se havendo falar em fragilidade de provas.

DEISE e FABIANA tiveram, juntas a infeliz idéia de praticar o 

grave delito por vislumbrarem que assim obteriam dinheiro fácil para a solução 

de seus alegados problemas financeiros. FABIANA apresentou sua irmã 

ALESSANDRA que, como elas, também precisava de dinheiro, aderindo, pois, à 

conduta destas. CLAUDIO, que mantinha relacionamento amoroso com DEISE, 

igualmente aderiu à empreitada criminosa, tanto que participou das reuniões 

onde foram acertados os detalhes para execução do crime e valores pertinentes 

ao resgate, bem ainda da própria execução do delito, ao esconder o veículo da 

vítima em sua casa, além do que indicou JOSÉ SEVERINO para participar do 

crime, o qual, por sua vez, indicou PATRICK. Este e ALESSANDRA foram os 

principais executores sendo presos no cativeiro. 

DEISE, FABIANA, ALESSANDRA e CLAUDIO encontraram-se e, 

juntos, combinaram os detalhes para a execução do crime. DEISE comprou as 

perucas, luvas, fitas e demais petrechos e levou os comparsas ALESSANDRA e 

PATRICK até o local de trabalho da vítima, onde esta foi seqüestrada. 

ALESSANDRA e PATRICK, além de participarem do arrebatamento, ficaram 
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responsáveis por vigiar a vítima. 

CLAUDIO foi o responsável por receber de PATRICK o veículo 

da vítima e escondê-lo. Além disso, durante o sequestro, manteve contado com 

DEISE e demais comparsas, chegando a alertar aqueles que estavam no 

cativeiro para que falassem mais baixo para que não chamassem a atenção de 

vizinhos. O teor das mensagens trocadas com DEISE deixa claro o 

relacionamento amoroso que com ela mantinha. Também foi acusado por 

DEISE, ALESSANDRA e FABIANA de haver participado das reuniões onde 

detalhes do crime a ser praticado foram definidos. De participação de menor 

importância, portanto, não se trata.

Por sua vez, FABIANA juntamente com DEISE idealizou o crime, 

tendo apresentado a própria irmã para dele participar. Durante o sequestro 

manteve contato com DEISE e demais comparsas, por mensagens, chegando 

mesmo a ameaçar o comparsa PATRICK, eis que este estaria sendo benevolente 

com a vítima no cativeiro. Assim, pouco importa que não tivesse participado de 

atos executórios do crime.

Portanto, não se há falar em participação de menor importância 

relativamente a FABIANA, ALESSANDRA, CLAUDIO e PATRICK.   

Como bem anotou o magistrado na sentença:

“Destarte, inobstante a negativa de autoria por parte de alguns dos 

acusados e a versão fantasiosa dada pelos outros, as provas são robustas e autorizam a 

ilação de que os réus praticaram o crime descrito na denúncia; Deise e Fabiana 

idealizaram o plano porque precisavam de dinheiro. Deise, que era amante de Claudio, 

contou-lhe suas pretensões, ao que este aderiu imediatamente em razão da possibilidade 

de ganhar “dinheiro fácil”. Entrou em contato com José Severino, que indicou Patrick 

para simular o roubo e vigiar o réu no cativeiro, tendo este aderido a tal conduta. 
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Fabiana, por sua vez, sabendo que sua irmã também precisava de dinheiro, decidiu 

indicá-la para a prática do crime, tendo esta concordado e responsabilizando-se por 

arrebatar a vítima e vigiá-la em cativeiro. Frise-se que Deise, Claudio e Fabiana, como 

idealizadores do crime, repassaram a terceiros, possivelmente mais necessitados, a 

prática dos atos executórios, permanecendo apenas na coordenação, distantes da vítima e 

do cativeiro” (fls. 821).

Anoto a impertinência dos argumentos postos pelo recorrente 

JOSÉ SEVERINO quanto a restringirem-se à fase inquisitorial a incriminação 

feita pelos comparsas, uma vez que as testemunhas de acusação, em juízo, 

reafirmaram referida incriminação a ele dirigida pelos comparsas, sendo a 

prova, portando, apta ao decreto condenatório. 

Quanto aos depoimentos das testemunhas de defesa Celso e 

Rosangela, bem anotou o magistrado na sentença: “As testemunhas Celso Romão e 

Rosangela disseram que Deise foi chantageada para participar do crime. Contudo, as 

mensagens de texto trocadas entre Deise, Fabiana e Alessandra indicam nitidamente 

que não houve qualquer chantagem, nem que ela tenha sido, de qualquer forma 

ameaçada para praticar o crime” (fls. 821).

Portanto, as provas dos autos bem demonstram o acerto da 

decisão condenatória, não se havendo falar em absolvição por prova 

alegadamente frágil ou participação de menor importância. 

4. Relativamente às penas, improcede o recurso ministerial 

quando busca a majoração das penas-bases para todos os réus. As 

circunstâncias e conseqüências do crime, bem ainda os demais elementos 

descritos no artigo 59 do Código Penal não autorizam sua majoração, eis que a 

pena mínima, já elevada, contempla a gravidade do crime praticado, não 

existindo na ação dos réus elementos outros que justifiquem a majoração 
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pretendida. Relativamente a DEISE, o acréscimo à pena-base no patamar de um 

sexto mostra-se bastante à sua maior culpabilidade na ação criminosa. Como 

bem anotou o magistrado na sentença: “Fixo a pena-base acima do mínimo legal, 

majorando a reprimenda em 1/6, o que totaliza 14 (quatorze) anos de reclusão, pois as 

circunstâncias judiciais são absolutamente desfavoráveis à ré, que sequestrou seu 

companheiro, pai de sua filha, pessoa com quem convivia há mais de cinco anos, por 

dinheiro, que não lhe faltava diante do esforço hercúleo exercido por seu companheiro 

para sustentar a família, conforme fartamente demonstrado. Conduta que demonstra 

personalidade desvirtuada e que deve ser tratada com maior rigor” (fls. 822). 

Para JOSÉ SERVERINO, a pena-base foi aumentada de um sexto 

em razão de maus antecedentes. Para os demais (FABIANA, ALESSANDRA, 

PATRICK e CLAUDIO), a pena-base deve permanecer no mínimo legal.

Por outro lado, procede o apelo do Ministério Público quando 

reclama o afastamento da atenuante da confissão espontânea relativamente aos 

réus FABIANA, ALESSANDRA e PATRICK, na medida em que estes, apesar 

dos depoimentos que prestaram na fase extrajudicial, procuraram, em juízo, por 

versões fantasiosas, eximir-se de responsabilidade pelo crime. Como bem 

anotou o ilustre Promotor de Justiça em suas razões de apelo:

“Ademais, os apelados apresentaram versão em Juízo diferente daquela 

prestada em sede policial, sem que apresentassem qualquer justificativa para tanto, com 

a única finalidade de confundir o Magistrado e dificultar a obtenção da verdade real, não 

podendo ser reconhecida aos mesmos a confissão, já que a mesma não se concretizou nos 

autos, sendo de rigor a parcial modificação da r. sentença para que a referida 

circunstância atenuante seja afastada” (fls. 861).

Certo que o pedido de afastamento da mencionada atenuante diz 

com todos os acusados (exceto JOSÉ SEVERINO que em momento algum 
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confessou).

Todavia, tenho que o afastamento de referida atenuante comporte 

acolhimento somente em relação aos corréus FABIANA, ALESSANDRA e 

PATRICK, cuja atenuante foi indevidamente reconhecida na sentença, o mesmo 

não se podendo dizer relativamente à corré DEISE, como se verá adiante.

Todavia, em que pese o afastamento da atenuante ora operado, tal 

não terá influência no quantum da pena de referidos réus, na medida em que o 

recurso ministerial, no que respeita à majoração das penas-bases foi negado, 

sendo mantidas em seu mínimo legal, razão pela qual a atenuante não teria, de 

qualquer forma, influência na quantidade de pena.

Quanto ao pedido da corré FABIANA de redução da pena para 

aquém do mínimo legal em razão da atenuante da confissão, além do pleito 

ministerial haver sido provido para afastar mencionada atenuante, ainda que 

assim não fosse, inadmissível, a teor da Súmula 231 do STJ, a fixação da pena 

aquém do mínimo legal eis que a pena-base foi fixada no mínimo legal. 

Quanto a CLAUDIO, não houve reconhecimento da atenuante da 

confissão na sentença, não se havendo falar em seu afastamento.

Porém, relativamente à corre DEISE, tenho que suas palavras 

estão a configurar a atenuante da confissão, na medida em que, em juízo, a ré 

procurou apenas justificar sua ação criminosa, sem, todavia, eximir sua 

responsabilidade. Mas, em que pese a reconhecida confissão, tal não pode ser 

alçada à delação premiada descrita na Lei nº 9.807/99. Como bem anotou a 

sentença, a ré acabou confessando e, indo além, delatou os comparsas, mas 

apenas em razão de haver sido, previamente, desmascarada pelos policiais, 

diante das inúmeras discrepâncias em seu depoimento. E a delação dos 

comparsas, especialmente de CLAUDIO, ocorreu apenas e tão somente porque 
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ela não tinha ciência do local do cativeiro. 

Seus informes, apesar de relevantes para a rápida solução do 

sequestro, não foram bastante, todavia, para configuração da benesse da 

delação. 

Quanto a JOSÉ SEVERINO, correto o reconhecimento da 

participação de menor importância. Nada se comprovou nos autos no sentido 

de que tivesse, realmente, obtido junto a um tal de “Gigante”, que nem sequer 

foi identificado, alguma autorização para que a vítima fosse mantida em 

cativeiro em local sob seu domínio. De outra parte, a prova demonstrou apenas 

que ele, de fato, cooptou ou ao menos indicou PATRICK aos demais comparsas 

para a empreitada criminosa. Se tal conduta serve a demonstrar sua 

participação no crime, uma vez que por sua indicação e auxílio, PATRICK 

passou a integrar o grupo criminoso, sendo, aliás, um dos principais executores, 

na medida em que, armado, arrebatou a vítima, usou sua residência como 

cativeiro e era um dos responsáveis por vigiá-la, de outro, admissível que tal 

conduta seja considerada como de menor importância, posto que pessoalmente 

nenhuma outra colaboração prestou à empreitada criminosa. 

5. Não tem aplicação do artigo 387, § 2º, do Código de Processo 

Penal. No caso dos autos, não bastasse que o tempo de prisão provisória dos 

réus não traria qualquer mudança no regime inicial imposto na sentença diante 

do quantum de pena aplicado, de outra parte entendo que não há ilegalidade na 

sua não aplicação expressa. Venho interpretando esse dispositivo de forma a 

evitar a concessão de verdadeira progressão travestida de regime inicial, razão 

porque entendo que não há qualquer vinculação ao requisito objetivo dos 

benefícios da execução.

6. Diante da quantidade de pena aplicada a cada réu, bem ainda 
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em razão da gravidade do crime praticado, inadmissível a fixação de regime 

mais brando do que o fechado, não se havendo falar em eventual substituição 

por penas alternativas. 

7. Em face do exposto, pelo meu voto, nego provimento aos 

recursos dos réus, dando-o parcialmente ao recurso do Ministério Público, para 

afastar, relativamente aos corréus FABIANA, ALESSANDRA e PATRICK, a 

atenuante da confissão, sem reflexo, todavia, na pena aplicada a cada qual, 

porquanto mantidas as penas-bases no mínimo legal, não conhecido o recurso 

do Assistente de Acusação, tendo em vista o caráter supletivo, cujo pleito já se 

encontra englobado no recurso ministerial. 

OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO

Relator
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