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Para dirimir eventuais dúvidas que a análise dos 
fatos podem suscitar, a jurisprudência do Superior 
Tribunal  de  Justiça  orienta  a  observação  de 
critérios determinados para que se reconheça a 
continuidade delitiva, sendo o fator diferenciante a 
questão da unidade de desígnios.

“Para  a  caracterização  da  continuidade 
delitiva,  exige-se,  além  da  comprovação  dos 
requisitos objetivos,  a  unidade de desígnios, 
ou  seja,  o  liame  volitivo  entre  os  delitos,  a 
demonstrar  que  os  atos  criminosos  se 
apresentam  entrelaçados,  que  a  conduta 
posterior  constitui  um  desdobramento  da 
anterior.”   (STJ.  HC  195.192/MG,  Rel.  Ministra 
LAURITA  VAZ,  QUINTA  TURMA,  julgado  em 
21/02/2013, DJe 28/02/2013)

Após o estudo das condutas delitivas atribuídas 
ao apelante, e a maneira como foram praticadas, 
aplicável a regra da continuidade delitiva ao caso 
concreto,  porém,  na  modalidade  prevista  no 
parágrafo primeiro do art. 71, do Código Penal.
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Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do  Tribunal de Justiça do Estado 
da  Paraíba,  por  unanimidade, em  DAR  PROVIMENTO  AO  APELO  PARA 
RECONHECER A CONTINUIDADE DELITIVA, NOS TERMOS DO VOTO DO 
RELATOR.  

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Apelatório interposto por Saul Ferreira Lima 
(fls.  124)  contra  sentença  proferida  pelo  Juízo  de  Direito  da  1ª  Vara  da 
Comarca de Santa Rita (fls.115/122), que o condenou por infração ao art. 157, 

§ 2º, I e II (4 vezes), c/c art. 69, todos do Código Penal, a uma pena total de 27 

(vinte e sete) anos de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e também a 

40 (quarenta) dias multa.

Em suas  razões  recursais  (fls.134/139),  o  apelante se  insurge 

unicamente contra a aplicação da regra do concurso material (art. 69 do Código 

Penal)  aos  delitos  pelos  quais  foi  condenado,  pleiteando  a  modificação  da 

setença com a aplicação da regra da continuidade delitiva (art. 71 do Codex), 

eis que entede preenchidos os requisitos desta figura jurídica.

Em  contrarrazões  apresentadas  às  fls.  142/146,  o  Ministério 

Público pediu o desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça, por meio 

de  Parecer  de  fls.  152/167,  opinou  pelo  improvimento  do  apelo  com  o 

reconhecimento, de ofício, da figura do concurso formal impróprio.

É o relatório.

V O T O

Desembargador João Benedito da Silva
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Como visto,  trata-se de Recurso Apelatório  interposto por  Saul 
Ferreira Lima (fls. 124) contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª 
Vara da Comarca de Santa Rita (fls.115/122), que o condenou por infração ao 

art. 157, § 2º, I e II (4 vezes), c/c art. 69, todos do Código Penal, a uma pena 

total de 27 (vinte e sete) anos de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, 

e também a 40 (quarenta) dias multa.

Consta  na  exordial  acusatória  de  fls.  02/04  que,  “No  dia 

01/04/2013, por volta das 10:00 horas, o denunciado, juntamente com outro 

elemento  conhecido  apenas  como  'Galego',  e  um  terceiro  elemento  não 

identificado, chegaram ao Posto de Gasolina Planalto, localizado no Bairro Alto 

das Populares,  em Santa  Rita,  usando uma motocicleta  […],  por  volta  das 

07:30.”

Consta ainda da denúncia que:

Os  elementos,  mediante  o  uso  de  armas  de  fogo, 
renderam  um  dos  funcionários  e  o  denunciado 
começou  a  bater  na  porta  do  depósito  onde  se 
encontrava a vítima  Libânio Alves de Barros Filho, 
gerente do posto, proferindo ameaças dizendo que se 
não  abrisse  iria  matá-lo.  O  mesmo  denunciado 
conseguiu arrombar a porta mediante o uso de um pé 
de  cabra  e,  ao  entrar,  agrediu  a  vítima  a  pontapés 
gritando: “É você mesmo que eu queria! Onde está o 
cofre?” Os meliantes subtraíram uma quantia entre R$ 
6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) a R$ 7.000,00 
(sete  mil  reais).  Na  saída  os  elementos  ainda 
apoderaram-se de uma motocicleta Honda Bros NXR 
150  ES,  cor  vermelha,  categoria  particular,  álcool  e 
gasolina, ano e modelo 2011, […], placa MOT 8862-
PB,  de  propriedade  de  Samuel  Camilo  da  Silva, 
dirigida  naquele  instante  por  Rosenildo  Alves  da 
Silva.  Os  meliantes  abordaram  durante  a  cena 
criminosa o veículo dirigido por Rui de Aquino Costa 
levando  um aparelho  celular  marca SAMSUMG e  a 
quantia de R$ 145,00 (cento e quarenta cinco reais) 
além de levarem os documentos pessoais de Valdecir 
da  Silva  Marcos e  a  quantia  de  R$  475,00 
(quatrocentos e setenta e cinco reais) pertencente ao 
mesmo. 

Desembargador João Benedito da Silva
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Durante a prática delituosa apoderaram-se da mesma 
forma de dois celulares da marca Nokia pertencentes 
a Luciana Carvalho Pinto.  Após o fato  os  meliantes 
saíram  correndo  do  local  do  crime  e  fugaram  na 
primeira  motocicleta  acima  descrita  e  dirigida  pelo 
denunciado. Entretanto, ao avistarem uma viatura da 
Polícia  Rodoviária  Federal,  o  elemento  conhecido 
apenas  por  “Galego”  fugiu  na  citada  motocicleta 
enquanto  que  o  denunciado  subiu  na  motocicleta 
vermelha anteriormente descrita.
 
A  Polícia  Militar,  alertada  sobre  a  ocorrência  pelo 
Centro  Integrado  de  Operações  Policiais  –  CIOP, 
dirigiu-se ao local do fato e, depois de trocarem tiros 
com  os  malfeitores,  acabaram  por  prender  o 
denunciado no instante em que este tentava subir o 
morro.  As  motocicletas  foram abandonadas  no local 
onde  houve  a  troca  de  tiros,  sendo  devidamente 
apreendidas pelos militares. Ressalte-se que durante 
toda a prática delituosa o denunciado fez uso de um 
revólver  marca  Taurus,  calibre  38  (trinta  e  oito),  nº 
1684307 […] que foi apreendido em seu poder com 04 
(quatro) munições intactas do mesmo calibre. […] 

A materialidade dos delitos está demonstrada no Auto de Prisão 

em Flagrante (fls. 22/30), no Auto de Apreensão e Apresentação (fls. 42), e nos 

depoimentos testemunhais. A autoria também restou comprovada, tendo o réu 

inclusive confessado (Interrogatório de fls. 93) o roubo ao gerente do posto e o 

roubo  da  motocicleta,  sendo  que o  cerne  do  presente  recurso  é  apenas  a 

aplicação  da  regra  da  continuidade  delitiva  em  substituição  da  regra  do 

concurso material aplicada pela Juíza sentenciante quando da aplicação das 

penas.

Ab initio, transcrevo os artigos do Código Penal que descrevem as 

citadas figuras, no intuito de diferenciá-los.

Art.  69  -  Quando  o  agente,  mediante  mais  de  uma 
ação  ou  omissão,  pratica  dois  ou  mais  crimes, 
idênticos  ou  não,  aplicam-se  cumulativamente  as 
penas privativas de liberdade em que haja incorrido. 
No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão 
e de detenção, executa-se primeiro aquela.

Desembargador João Benedito da Silva
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Art.  71  -  Quando  o  agente,  mediante  mais  de  uma 
ação  ou  omissão,  pratica  dois  ou  mais  crimes  da 
mesma espécie e,  pelas condições de tempo, lugar, 
maneira de execução e outras semelhantes, devem os 
subseqüentes  ser  havidos  como  continuação  do 
primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se 
idênticas,  ou a mais grave,  se diversas,  aumentada, 
em  qualquer  caso,  de  um  sexto  a  dois  terços. 
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas 
diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça 
à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, 
os antecedentes, a conduta social e a personalidade 
do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, 
aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, 
ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas 
as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 
deste  Código.(Redação  dada  pela  Lei  nº  7.209,  de 
11.7.1984) 

Como  sabido,  “[...]  Adotou  a  lei  a  teoria  da  ficção  jurídica, 

determinando o sistema de exasperação da pena ao crime continuado, que é, 

formalmente, a reunião de vários delitos praticados nas mesmas condições.” 

(in,  MIRABETE,  Julio  Fabbrini  e  FABBRINI,  Renato  N.,  Manual  de  Direito 

Penal, Parte Geral, 24ª Edição, Ed. Atlas)

Ainda,  consoante  os  mesmos  autores  supra  referidos,   “[...] 

Entretanto, não há critérios rígidos para a apuração da continuidade delitiva e 

nenhuma  das  circunstâncias  é  decisiva  nessa  apreciação,  quer  para 

reconhecer, quer para excluir a continuação.” (Idem)

Daí que, para dirimir eventuais dúvidas que a análise dos fatos 

podem suscitar, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina a 

observação de critérios determinados para que se reconheça a continuidade 

delitiva, sendo o fator diferenciante a questão da unidade de desígnios.

Com efeito, “Para a caracterização da continuidade delitiva, exige-

se, além da comprovação dos requisitos objetivos, a unidade de desígnios, ou 

Desembargador João Benedito da Silva
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seja, o liame volitivo entre os delitos, a demonstrar que os atos criminosos se 
apresentam entrelaçados, que a conduta posterior constitui um desdobramento 
da anterior.”   (STJ. HC 195.192/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, 

julgado em 21/02/2013, DJe 28/02/2013) Grifos nossos.

Quanto aos requisitos objetivos  que devem se fazer  presentes 

para  o  reconhecimento  da  continuidade  delitiva,  temos:  a)  pluralidade  de 

condutas, b) pluralidade de crimes da mesma espécie e c) elo de continuidade. 

A pluralidade de condutas exige condutas subsequentes e autônomas. O elo da 

continuidade  se  dá  pelas  condições  de  tempo  (de  acordo  com  orientação 

majoritária há continuidade quando as infrações se distanciam uma da outra 

em até 30 dias), lugar (quando cometidos na mesma comarca ou vizinhas), 

maneira de execução (modus operandi) e outras circunstâncias semelhantes. 

(in, SOUSA, Áurea Maria Ferraz de. Concurso de crimes. Disponível em: http://

www.lfg.com.br - em 22 de fevereiro de 2011).

Por sua vez, tem-se o concurso material se o agente, mediante 

duas ou mais ações ou omissões, comete dois ou mais crimes idênticos ou 

não,  sendo  seus  requisitos  a  pluralidade  de  condutas  e  a  pluralidade  de 

resultados. Nesta hipótese, o Código Penal estabelece que as penas devem 

ser somadas. 

 
Ainda, o concurso material pode ser homogêneo ou heterogêneo. 

Será homogêneo o concurso material  de crimes se estes forem da mesma 

espécie, e heterogêneo se os crimes são de espécies distintas.

Feitas  as  necessárias  descrições  dos  institutos  em  questão, 

vamos ao estudo dos fatos concretos:

Fato 1: O apelante, juntamente com mais dois indivíduos, chegam 

ao Posto  de  Gasolina  Planalto,  no  Bairro  das Populares  em Santa  Rita  e, 

Desembargador João Benedito da Silva
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mediante uso de arma de fogo, rendem os funcionários, sendo que o recorrente 

foi bater à porta do depósito onde se encontrava o gerente do posto, Libânio 
Alves de Barros Filho, proferindo ameaças. Saul arromba a porta mediante o 

uso de um pé de cabra, agride a vítima a pontapés e subtrai uma quantia entre 

R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) e R$ 7.000,00 (sete mil reais). 

Fato  2:  Ao  saírem do  citado  depósito,  mas  estando  ainda  no 

Posto  de  Gasolina  Planalto,  o  acusado,  juntamente  com  os  demais  réus, 

apoderam-se de uma motocicleta Honda Bros NXR 150 ES, placas MOT 8862-

PB, dirigida por Rosenildo Alves da Silva, a qual foi usada para fugir do local.

Fato 3:  Ato contíguo, os acusados abordam um veículo dirigido 

por Rui de Aquino Costa, que ali parara para abastecer, levando um aparelho 

celular marca SANSUNG e a quantia de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco 

reais), além de levarem os documentos pessoais de Valdecir da Silva Marcos, 
que também se encontrava no veículo em questão, e a quantia de R$ 475,00 

(quatrocentos e setenta e cinco reais).

Da análise dos fatos descritos observam-se todos os requisitos 

objetivos  da  continuidade  delitiva,  eis  que  temos  condutas  subsequentes  e 

autônomas  (pluralidade  de  condutas),  pluralidade  de  delitos  da  mesma 

espécie, condições de tempo (os crimes se deram poucos minutos um após o 

outro), lugar (as condutas delitivas foram praticadas todas no mesmo local), e 

com a mesma maneira de execução (modus operandi).

Resta identificar a existência ou não da unidade de desígnios e, 

pela descrição das condutas delitivas, observa-se que elas estão entrelaçadas, 

sendo  as  posteriores  desdobramentos  das  anteriores,  eis  que  o  acusado, 

juntamente com seus parceiros, tinham a única intenção de, mediante violência 

e graves ameaças, subtrair coisa alheia móvel para si no Posto de Gasolina 

Planalto, utilizando ainda a motocicleta roubada para fugir do local. 

Desembargador João Benedito da Silva
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Acerca  da  questão  da  unidade  de  desígnios  na  continuidade 

delitiva colaciono ainda os seguintes julgados:

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO 
PRÓPRIO.  DESCABIMENTO.  EXECUÇÃO  PENAL. 
TRÁFICO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE 
DELITIVA.  INEXISTÊNCIA  DE  UNIDADE  DE 
DESÍGNIOS. DIVERSIDADE DO MODUS OPERANDI. 
MODIFICAÇÃO  DO  ENTENDIMENTO  DAS 
INSTÂNCIAS  ORDINÁRIAS.  REEXAME 
APROFUNDADO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE 
DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...]
- Considerando a teoria mista, adotada nesta Corte 
Superior,  a  configuração  do  crime  continuado, 
previsto no art. 71 do Código Penal, depende tanto 
do  preenchimento  dos  requisitos  objetivos, 
mesmas  condições  de  tempo,  lugar  e  modo  de 
execução,  como  também  da  demonstração  da 
existência da unidade de desígnios entre os delitos 
praticados.
-  In  casu,  como  bem  observado  pelas  instâncias 
ordinárias, os delitos foram praticados com desígnios 
autônomos e com diversos  modus operandi, estando, 
portanto,  ausente  a  comprovação  dos  requisitos 
objetivos e subjetivos necessários ao reconhecimento 
da continuidade delitiva.
- Ademais, a inversão do afirmado pelas instâncias de 
origem demandaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório,  inadmissível  na  via  estreita  do  remédio 
constitucional.
Habeas Corpus não conhecido. (STJ. HC 234.155/SP, 
Rel.  Ministro  ERICSON  MARANHO 
(DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO  TJ/SP), 
SEXTA  TURMA,  julgado  em  02/10/2014,  DJe 
13/10/2014)

ROUBOS.  EXECUÇÃO  DA  PENA.  PRETENDIDO 
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. 
EXAME DOS REQUISITOS DO ART. 71 DO CÓDIGO 
PENAL.  NECESSIDADE  DE  REVOLVIMENTO 
APROFUNDADO  DE  MATÉRIA  FÁTICO-
PROBATÓRIA.  IMPOSSIBILIDADE  NA  VIA 
ESTREITA DO WRIT.
1. Para a caracterização da continuidade delitiva é 
imprescindível  o  preenchimento de requisitos de 
ordem  objetiva  -  mesmas  condições  de  tempo, 

Desembargador João Benedito da Silva
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lugar e forma de execução - e subjetiva - unidade 
de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos 
(art. 71 do CP) (Teoria Mista ou Objetivo-subjetiva).
2. Hipótese em que não se reconheceu a incidência do 
crime  continuado,  ao  concluírem,  tanto  o  juízo  de 
primeiro grau quanto o Tribunal de origem, com base 
nas provas produzidas nos autos, que o paciente não 
preenchia os requisitos do artigo 71 do CP, revelando-
se  inviável  adotar  conclusão  diversa  em  sede  de 
remédio constitucional.
3. A via estreita do habeas corpus é inadequada para 
um maior aprofundamento na apreciação dos fatos e 
provas  constantes  nos  processos  de  conhecimento 
para a verificação do atendimento das circunstâncias 
exigidas para o reconhecimento da ficção jurídica do 
crime continuado. Precedentes desta Corte Superior.
4. Habeas  corpus  não  conhecido.  (STJ.  HC 
292.721/RS,  Rel.  Ministro  JORGE  MUSSI,  QUINTA 
TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 18/08/2014)

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO 
ESPECIAL.  PENAL  E  PROCESSO  PENAL. 
HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO AO ART. 461 
DO  DIPLOMA  PROCESSUAL  PENAL. 
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ADIAMENTO DO 
JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE 
NÃO  CONFIGURADA.  OFENSA AO  ART.  580  DO 
CÓDIGO  DE  PROCESSO  PENAL.  QUESTÃO 
INVIÁVEL  DE  SER  CONHECIDA.DEFICIÊNCIA DA 
FUNDAMENTAÇÃO.  SÚMULA N.º  284/STF.  CRIME 
CONTINUADO.CONTRARIEDADE  AO  ART.  71  DO 
CÓDIGO  PENAL.  INSTÂNCIAS  ORDINÁRIAS  QUE 
RECONHECEM  A  EXISTÊNCIA  DE  CONCURSO 
MATERIAL. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 
INVIABILIDADE. NECESSIDADE DO REEXAME DO 
ACERVO  FÁTICO-PROBATÓRIO.  SÚMULA  N.º 
07/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[…]  5.  Nos  termos  da  jurisprudência  pacificada  do 
Superior Tribunal de Justiça, para a caracterização da 
continuidade delitiva, além dos requisitos objetivos, é 
necessária a demonstração da presença da unidade 
de desígnios. Desse modo, afora casos de evidente 
ilegalidade  ou  abuso  de  poder,  não  é  possível 
desconstituir  o  entendimento  das  instâncias 
ordinárias,  soberanas  em  matéria  de  prova,  para 
afirmar  que  houve  a  configuração  do  elemento 
subjetivo na prática dos delitos, sob pena de ofensa 
ao entendimento sufragado na Súmula n.º 07/STJ.
6. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no 
AREsp  154.061/SP,  Rel.  Ministra  LAURITA  VAZ, 
QUINTA  TURMA,  julgado  em  18/06/2014,  DJe 

Desembargador João Benedito da Silva



Processo n.  0000913-14.2013.815.0331

01/08/2014)

HABEAS CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. 
CONTINUIDADE  DELITIVA.  IMPOSSIBILIDADE. 
DESÍGNIOS  AUTÔNOMOS.  HABITUALIDADE. 
INVIÁVEL REEXAME PROBATÓRIO.
1. A continuidade delitiva estará caracterizada quando 
o agente, mediante mais de uma conduta, praticar dois 
ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições 
de  tempo,  lugar  e  modo  de  execução  e  outras 
semelhantes,  devendo  os  subseqüentes  ser  havidos 
como continuação do primeiro.
2.  Em tais  casos,  este  Superior  Tribunal  de  Justiça 
vem adotando a teoria mista, no sentido de que para a 
configuração  do  crime  continuado  é  também 
necessário  aferir  a  existência  de  uma  unidade  de 
desígnios entre os vários delitos cometidos.
3. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que o 
paciente  é  criminoso  contumaz,  não  havendo 
comprovação de qualquer liame subjetivo entre suas 
condutas,  de  modo  que  está  configurada  a 
habitualidade delitiva.
4.  Maiores  incursões  no  tema,  com  a  finalidade  de 
constatar  eventual  similitude  entre  os  delitos 
cometidos,  demandaria intenso reexame das provas, 
providência incabível na estreita via do habeas corpus.
5.  Ordem  denegada.  (STJ.  HC  228.197/RS,  Rel. 
Ministra  ALDERITA  RAMOS  DE  OLIVEIRA 
(DESEMBARGADORA  CONVOCADA  DO  TJ/PE), 
SEXTA  TURMA,  julgado  em  04/09/2012,  DJe 
17/09/2012)

Sendo assim, após o estudo das condutas delitivas atribuídas ao 

apelante,  e  maneira  como  foram  praticadas,  entendo  aplicável  a  regra  da 

continuidade  delitiva  ao  caso  concreto,  porém,  na  modalidade  prevista  no 

parágrafo único do art. 71, do Código Penal, que estabelece que:

Art.  71 -  Parágrafo único -  Nos crimes dolosos, 
contra vítimas diferentes, cometidos com violência 
ou  grave  ameaça  à  pessoa,  poderá  o  juiz, 
considerando a culpabilidade, os antecedentes, a 
conduta social e a personalidade do agente, bem 
como os motivos e as circunstâncias, aumentar a 
pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais 
grave,  se  diversas,  até  o  triplo,  observadas  as 
regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 
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deste Código.

Além  dos  requisitos  acima  mencionados,  o  crime  continuado 

específico  possui  mais  três  especializantes:  a)  crimes  dolosos,  b)  vítimas 

distintas e c) cometidos com violência ou grave ameaça, todas presentes no 

caso ora em análise.

No que concerne ao cabimento, na espécie, do concurso formal 

imperfeito, de plano afastada tal possibilidade, eis que nitidamente se verifica a 

unidade de desígnios e também mais de uma ação, como já relatado supra, 

sendo que fala-se em concurso formal  imperfeito quando, embora mediante 

uma ação ou omissão,  havia  por  parte  do autor  desígnios autônomos para 

cada crime (Nesta hipótese as penas são somadas). Não é o caso dos autos.

Tendo  em  vista  que,  mesmo  se  reconhecendo  a  continuidade 

delitiva, há necessidade de se aplicar as penas separadamente, mantenho a 

individualização e aplicação das penas já efetuadas pela Juíza a quo, eis que 

operadas  de  acordo  com os  ditames  dos  arts.  59  e  68  do  Estatuto  Penal 

Positivo.

Do crime continuado

Devido  a incidência,  no  caso em análise,  da  regra  do  art.  71, 

parágrafo primeiro, do Código Penal, tomo a pena mais grave, qual seja, 07 

(sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e, considerando as circunstâncias 

judiciais do réu analisadas na sentença, as quais lhe são todas desfavoráveis, 

aumento-a de 2/3 (dois terços), elevando-a para  12 (doze) anos e 06 (seis) 
meses de reclusão, que torno definitiva.

A mesma regra incide sobre a pena de multa. Considerando-se a 

maior pena, 10 (dez) dias multa, majoro-a de 2/3 (dois terços), perfazendo um 
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total de 16 (dezesseis) dias multa, que torno definitiva.

Mantém-se o regime inicial de cumprimento da pena fechado.

Mercê  de  tais  considerações,  DOU  PROVIMENTO  AO 

RECURSO,  apenas  para  reconhecer  a  continuidade  delitiva  específica, 

mantendo quanto ao mais a decisão vergastada.

É como voto.

   Presidiu a sessão, com voto,  o Exmo. Sr. Des. João Benedito 

da Silva, Presidente da Câmara Criminal, que também funcionou como relator. 

Participaram do julgamento,  o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o 

Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho. Presente à sessão  o Exmo. Sr. Dr. 

Manoel Henrique Serejo da Silva, Procurador   de Justiça.

        Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 

do Estado da Paraíba, aos 12 (doze ) dias do mês de fevereiro do ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR
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