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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001456-89.2014.815.0231– 3ª Vara da Comarca
de Mamanguape/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Antônio Trajano da silva Filho.
ADVOGADO: Ednaldo Ribeiro da Silva (OAB/PB 7.713)
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  CONTRA  O
PATRIMÔNIO.  ROUBO MAJORADO.  CONCURSO
MATERIAL. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE
PESSOAS. CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.
PLEITO  PELA  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA
CONSUNÇÃO  EM  RELAÇÃO  AO  ROUBO  DO
AUTOMÓVEL  UTILIZADO  PARA  O  CRIME
POSTERIOR.  REJEIÇÃO.  AUTORIA E
MATERIALIDADE DEVIDAMENTE
COMPROVADAS.  CONFISSÃO  DO  ACUSADO.
RESPONSABILIDADE  INAFASTÁVEL.  PENA.
DOSIMETRIA.  REDUÇÃO.  POSSIBILIDADE.
CONTINUIDADE  DELITIVA.  RECONHECIMENTO,
APLICAÇÃO DO ARTIGO 71, CAPUT, DO CÓDIGO
PENAL. EXTENSÃO AO CO-RÉU NOS TERMOS DO
ART. 580. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Pela  diversidade  de  condutas  (autônomas)  e  momentos
consumativos, inviável o reconhecimento do princípio da
consunção.

A continuidade delitiva deve ser reconhecida quando se
constata  que  os  crimes  de  roubo  foram praticados  nas
mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e
em  unidade  de  desígnios,  conforme  teoria  objetiva-
subjetiva consagrada pelos Tribunais Superiores.

Constatada a identidade fático-processual entre a situação
do  paciente  beneficiado  e  a  do  corréu  no  que  tange  à
exclusão da referida minorante pela corte estadual e que a
decisão concessiva de habeas corpus, que determinou a
incidência  da  benesse  pleiteada  redimensionando  a
reprimenda  definitivamente  aplicada,  não  se  encontra
fundada  em  motivos  de  caráter  pessoal,  aplica-se  o
disposto no art. 580 do CPP.
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal,
acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso em harmonia
com a Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Perante a 3ª Vara da Comarca de  Mamanguape, Antônio
Trajano da Silva Filho e  Rafael Oliveira dos Santos, devidamente qualificados,
foram denunciados como incurso nas sanções do art. 157, §2º, I e II (três vezes), c/c
art. 70, todos do Código Penal (fls. 2-4).

Informa os autos que no dia 11/02/2014, por  volta  de  17h os
denunciados,  em  comunhão  de  desígnios,  utilizando-se  de  uma  arma  de  fogo,
assaltaram uma agência lotérica na cidade de Cuité de Mamanguape, onde subtraíram
a quantia de R$ 93,00 (noventa e três reais)

Consta, também, que a motocicleta Honda Fan de cor vermelha,
placa NPY-5340/PB, utilizada para a fuga, foi roubada momentos antes da vítima
Renato Mendonça da Silva, que trafegava numa estrada vicinal e foi abordado pelos
denunciados que estavam numa moto prata, marca Yamaha, placa KIS 7730/PE, que
foi abandonada no local.

Após ser acionada pela vítima os Policiais Militares descobriram
o paradeiro dos meliantes no centro de Cuité de Mamanguape, logo após o furto da
lotérica. E, após investigações complementares, constataram que a motocicleta prata
abandonada logo após o roubo perpetrado contra  Renato Mendonça da Silva, foi
tomada por assalto da vítima  Márcio Gomes da Silva, nas proximidades da Usina
Monte Alegre, porém, foi abandonada em face de problemas mecânicos.

Na delegacia, ambos confessaram a empreitada delituosa.

Ultimada a instrução criminal, o juiz a quo julgou procedente em
parte a pretensão punitiva estatal, para condená-los nas penas do art. 157, § 2º, I e II
(duas vezes) c/c o art. 69, ambos do Código Penal, fixando a reprimenda da seguinte
forma (fls. 149/156):

Quanto a condenação de Rafael Oliveira dos Santos.
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Em Relação a vítima proprietário da moto prata: 

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 4
(quatro) anos de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa. Deixando de aplicar a atenuante da
confissão em razão da pena ter sido aplicada no mínimo legal. Em seguida, elevou a
reprimenda em 1/3 (um terço), pela causa especial de aumento do emprego de arma e
concurso de pessoas, resultando no total de  5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa, à razão
de 1/30 do salário-mínimo.

Em Relação ao roubo na lotérica:

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 4
(quatro) anos de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa. Deixando de aplicar a atenuante da
confissão em razão da pena ter sido aplicada no mínimo legal. Em seguida, elevou a
reprimenda em 1/3 (um terço), pela causa especial de aumento do emprego de arma e
concurso de pessoas, resultando no total de  5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e 30 (trinta) dias-multa, à razão de
1/30 do salário-mínimo.

Em razão do concurso material de crimes, aplicou a soma das
penas, definindo a reprimenda em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser
cumprida  no  regime  fechado,  e  60  (sessenta)  dias-multa,  à  razão  de  1/30  do
salário-mínimo.

Quanto a condenação de Antônio Trajano de Oliveira.

Em Relação a vítima proprietário da moto prata:

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 4
(quatro) anos de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa. Deixando de aplicar a atenuante da
confissão em razão da pena ter sido aplicada no mínimo legal.. Em seguida, elevou a
reprimenda em 1/3 (um terço), pela causa especial de aumento do emprego de arma e
concurso de pessoas, resultando no total de  5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa, à razão
de 1/30 do salário-mínimo.

Em Relação ao roubo na lotérica:
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Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 4
(quatro) anos de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa. Deixando de aplicar a atenuante da
confissão em razão da pena ter sido aplicada no mínimo legal.. Em seguida, elevou a
reprimenda em 1/3 (um terço), pela causa especial de aumento do emprego de arma e
concurso de pessoas, resultando no total de  5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e 30 (trinta) dias-multa, à razão de
1/30 do salário-mínimo.

Em razão do concurso material de crimes, aplicou a soma das
penas, definindo a reprimenda em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser
cumprida  no  regime  fechado,  e  60  (sessenta)  dias-multa,  à  razão de  1/30  do
salário-mínimo.

Conforme demonstra a certidão de fls. 166, apenas o sentenciado
Antônio Trajano da Silva Filho manifestou interesse em recorrer do julgado.

Irresignado com o decisório adverso, o censurado, recorreu a esta
Superior Instância, pugnando, pela redução da pena. Isto porque, no seu entendimento
o  magistrado  deveria  aplicar  o  princípio  da  consunção  em  relação  ao  roubo  da
motocicleta,  que  foi  meio  para  atingir  o  ato  delituoso  perpetrado  contra  a  casa
lotérica, aplicando-se a pena mínima.

Por  outro  bordo,  ataca  a  sentença  na  parte  dispositiva  que
reconheceu o concurso material. Pois, no seu entendimento, o sentenciante deveria
aplicar a regra relativa ao crime continuado (fls.191/194).

Ofertadas as contrarrazões ministeriais (fls. 201/214),  onde  o
Parquet de primeiro grau, ofertou parecer pela manutenção da sentença.

Nesta Instância, a  douta Procuradoria de Justiça, em parecer,
opinou pelo provimento parcial do recurso, no sentido de ser reformada a sentença no
tocante a dosimetria, aplicando-se a regra da continuidade relativa, extendendo-se a
reforma ao corréu. (fls. 216/231).

Lançado o relatório, foram os autos ao Revisor que, com ele
concordando, determinou a inclusão do feito na pauta de julgamento.

É o relatório.

VOTO
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A pretensão recursal consubstancia-se na contrariedade à
sentença condenatória proferida pelo magistrado singular, pugnando, por sua reforma,
no sentido da redução da pena aplicada.

A autoria e a materialidade restam, amplamente, comprovadas,
de modo a positivar a existência do delito de maneira cristalina, o que se depreende
das suficientes provas colhidas durante as fases inquisitorial e processual, tais como, o
Inquérito Policial (fls. 6/35), confissão dos acusados perante a autoridade policial (fls.
09 e 11), e diante do magistrado (fls. 157/158 e 159/160) e depoimentos testemunhais,
todos acordes com o direcionamento tomado na condenação.

Dessarte, o substrato probatório a autorizar uma condenação é
irrefragável e aprume. A materialidade e a autoria atribuídas ao apelante são
incontestes, posto que conduzem à inexorável conclusão dos responsáveis.

O juiz singular, ao proferir seu decisum no molde condenatório,
enquadrando a conduta do recorrente ao tipo delineado no art. 157, § 2º, I e  II, do
Código Penal (duas vezes), reconhecendo a materialidade e autoria em relação aos
dois crimes de roubo, da motocicleta vermelha e do assalto a lotérica de Capim de
Mamanguape/PB, fê-lo em consonância com os elementos de convicção encartados
nos autos, mormente quando não carreado ao álbum processual nenhum elemento
convincente a expurgar-lhes a culpabilidade, o qual venha a justificar a aplicação do
princípio da consunção em relação ao roubo da motocicleta.

Nos autos, não encontrei elementos para aplicar o princípio da
consunção.  Para  se  efetuar  um  roubo  não  é  necessário  um  veículo.  Os  autos
demonstram isso, arma utilizada para ameaçar a vítima na lotérica foi suficiente para
concretização do delito.  E,  se não bastasse tudo isso,  as  condutas e os momentos
consumativos são autônomos em cada delito. Nesse sentido, a jurisprudência orienta:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART.
157,  §  2º,  INCS.  I,  II  E  V,  DO  CÓDIGO  PENAL.
CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DA LEI Nº
8.069/90. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM
A NUMERAÇÃO RASPADA. ART. 16, § ÚNICO, INC.
IV,  DA  LEI  Nº  10.826/03.  PRELIMINARES  DE
NULIDADE AFASTADAS. EXISTÊNCIA DOS FATOS
E AUTORIA COMPROVADAS.  INAPLICABILIDADE
DO  PRINCÍPIO  DA  CONSUNÇÃO.  APENAMENTO
CONFIRMADO. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DA
PENA DE MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
DO  PAGAMENTO  DAS  CUSTAS  PROCESSUAIS

Apelação Criminal n° 0001456-89.2014.815.0231 5
CMBF -Relator



                  Poder Judiciário
                  Tribunal de Justiça da Paraíba
                  Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

OPERADA NA SENTENÇA. 1. Não havendo prejuízo ao
acusado, não há nulidade pelo fato de ter sido ouvido na
fase  policial  sem  a  assistência  de  advogado  ou  da
defensoria  pública,  que,  fora  do  tempo,  argúi  eventual
violação a direito constitucional, quando, na realidade, tal
circunstância é mera irregularidade. 2. Não é nula a oitiva
de  testemunhas  em  que  o  juiz  realiza  questionamentos,
uma vez que o art. 212 do CPP não veda a formulação de
perguntas pelo julgador. Soma-se a isso que, respeitados os
princípios  da  ampla  defesa  e  do  contraditório  e,  ainda,
ausente prova do prejuízo, não há nulidade. 3. A natureza
do exame consistente no ato de avaliar a Res furtivae não
exige  conhecimentos  específicos,  tratando-se  de  mera
constatação técnica. 4. Comprovada a existência dos fatos
e,  recaindo a autoria  delitiva sobre a  pessoa do acusado
(réu confesso e reconhecido pela vítima), descabe aventar
fragilidade  probatória  para  fins  condenatórios.  No
particular,  o  acusado  (juntamente  com  adolescente),
mediante  emprego  de  arma  (apreendida  e  periciada),
subtraiu diversos bens da vítima, além de uma quantia em
dinheiro. 5. Pela diversidade de condutas (autônomas) e
momentos consumativos, inviável o reconhecimento do
princípio da consunção.  6. As penas-bases para todos os
fatos  foram fixadas  nos  mínimos  legais,  razão pela  qual
não foi considerada a atenuante da confissão espontânea,
em respeito à Súmula nº 231 do STJ. No crime de roubo, o
apelante restou beneficiado pelo acréscimo de apenas 1/3
pela coexistência de três majorantes, o que permitia uma
exasperação  maior.  As  penas  de  multa  cominadas  aos
crimes de roubo e porte ilegal  de arma de fogo também
restaram fixadas no mínimo legal (10 dias-multa, à fração
unitária  mínima).  Pena  de  multa  mantida,  pois,  além de
fazer  parte  do tipo  penal,  fora adequadamente  fixada.  A
suspensão  da  exigibilidade  do  pagamento  das  custas
processuais  já  foi  deferida  na  sentença  recorrida.
Preliminares rejeitadas. Apelação desprovida. (TJRS; ACr
0072236-81.2016.8.21.7000;  Canoas;  Quinta  Câmara
Criminal;  Relª  Desª  Lizete  Andreis  Sebben;  Julg.
20/04/2016; DJERS 11/05/2016)

Contudo,  em relação a dosimetria  atacada,  vejo que o julgado
deve ser reformado parcialmente. Isto porque, os tipos apresentados nos autos são da
mesma natureza, e cometidos em curto espaço de tempo.
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Ao aplicar o concurso material em relação  aos fatos praticados
pelo apelante, o sentenciante foi de encontro ao que dispõe o art. 71 do Código Penal,
vejamos:

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  subsequentes  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.

Para  o reconhecimento  da  continuidade,  necessária  a  presença
dos requisitos constantes no art. 71, caput do CP.

Segundo lição de Marco Antônio Bandeira Scapini1:

“Para a  caracterização do crime continuado é necessário
que ‘as condições de tempo, lugar, maneira de execução e
outras semelhantes’ denotem que o agente, na prática das
infrações  da  mesma  espécie,  agiu  com um só  propósito
(unidade de desígnios)”.

No caso em testilha, aplica-se apenas um aumento, no caso, a
regra do artigo 71 do Código Penal.

Sobre o tema, a jurisprudência orienta:

DIREITO PENAL. ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT,
DO  CÓDIGO  PENAL.  ARREPENDIMENTO
POSTERIOR.  NÃO  CONFIGURAÇÃO.  CONCURSO
FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA. AUMENTO
DA  PENA  PELOS  DOIS  INSTITUTOS.
IMPOSSIBILIDADE.  BIS IN  IDEM.  APLICAÇÃO DA
CONTINUIDADE.  FRAÇÃO  PELO  NÚMERO  DE
CRIMES  COMETIDOS.  PARCIAL  REFORMA  DA
SENTENÇA. 1. Não se pode aplicar a causa de diminuição
de pena referente ao arrependimento posterior,  quando o
dano não foi reparado integralmente até o recebimento da
denúncia,  por  ato  voluntário  do  agente.  2.  Havendo
continuidade delitiva e concurso formal de crimes, deve
ser  aplicado  um  único  aumento,  o  relativo  à

1  SCAPINI, Marco Antonio Bandeira. Prática de Execução das Penas Privativas de Liberdade. Porto 
Alegre:Livraria do Advogado Editora, 2009.
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continuidade delitiva, considerando o número total de
crimes praticados, sob pena de incorrer em bis in idem.
3.  Parcial  provimento  do  recurso.  (TJDF;  Rec
2013.03.1.004942-3;  Ac.  820.642;  Terceira  Turma
Criminal;  Rel.  Des.  Humberto  Adjuto  Ulhôa;  DJDFTE
24/09/2014; Pág. 277).

APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITO PARA REAVALIAR
AS  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  E
CONSEQUENTEMENTE  O  AUMENTO  DA  PENA-
BASE FIXADA. ACOLHIMENTO. RÉU CONDENADO
POR TRÊS VEZES COM TRÂNSITO EM JULGADO.
CIRCUNSTÂNCIAS  MODIFICADAS.  PLEITO  EM
RECONHECER  COMO  AGRAVANTE  A
REINCIDÊNCIA.  POSSIBILIDADE.  CONDENAÇÕES
DIVERSAS.  CONTINUIDADE  DELITIVA  E
CONCURSO  FORMAL.  INCIDÊNCIA  APENAS  NA
CONTINUIDADE  DELITIVA  PARA  NÃO  OCORRER
BIS  IN  IDEM.  PRECEDENTES  DO  STJ.  RECURSO
CONHECIDO  E  PROVIDO.  Segundo  orientação  do
STJ, quando configurada a concorrência de concurso
formal  e  crime  continuado,  aplica-se  somente  um
aumento  de  pena,  o  relativo  à  continuidade  delitiva.
Precedentes. Ocorre bis in idem quando há majoração da
reprimenda primeiramente em razão do concurso formal,
haja vista o cometimento de um delito roubo contra duas
vítimas  diferentes  num  mesmo  contexto  fático,  e,  em
seguida,  em  função  do  reconhecimento  do  crime
continuado em relação ao terceiro assalto cometido. (TJSE;
ACr 2011307761; Ac. 14729/2011; Câmara Criminal; Rel.
Des. Luiz Antônio Araújo Mendonça;  DJSE 03/11/2011;
Pág. 34)

CRIME  DE  ROUBO  QUALIFICADO.  CO-AUTORES.
CONCURSO FORMAL.  CONTINUIDADE DELITIVA.
NON  BIS  IN  IDEM  (ARTS.  70  E  71  DO  CP).  Em
situação de aparente e simultânea incidência da norma
de  concurso  formal  e  da  de  continuidade  delitiva,  é
correto o entendimento de que a unificação das penas,
com o acréscimo de fração a pena básica encontrada, se
faca apenas pelo critério da continuidade delitiva, por
mais abrangente. Recurso extraordinário não conhecido.
(STF; RE 103244; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Rafael
Mayer; Julg. 29/10/1985; DJU 22/11/1985; p. 21338)  
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Sobre o tema essa Corte de Justiça pontifica:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  DUPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO.  EMPREGO  DE  ARMA  DE
FOGO  E  CONCURSO  DE  PESSOAS.
MATERIALIDADE E AUTORIA INQUESTIONÁVEIS.
FATO  AMPLAMENTE  COMPROVADO.
RECONHECIMENTO  DO  RÉU  PELAS  VÍTIMAS.
FILMAGENS  DE  CÂMERAS  DE  SEGURANÇA.
DOSIMETRIA  DA  PENA.  APLICAÇÃO  DA  REGRA
DO  CONCURSO  MATERIAL.  IMPOSSIBILIDADE.
CRIMES  IDÊNTICOS  PRATICADOS  NAS  MESMAS
CONDIÇÕES  DE  TEMPO,  LUGAR  E  MODO  DE
EXECUÇÃO.  PRESENÇA  DE  UNIDADE  DE
DESÍGNIOS.  RECONHECIMENTO  DA
CONTINUIDADE  DELITIVA.
REDIMENSIONAMENTO  DA  PENA.  PROVIMENTO
DO  APELO.  -  Restando  comprovado,  nos  autos,  a
materialidade e a autoria da conduta delitiva, a condenação
é medida que se impõe, notadamente quando se constata
que o réu foi reconhecido pelas duas vítimas do crime e em
dois  momentos  diferentes  e,  além  disso,  aparece  nas
filmagens obtidas por câmeras de segurança portando os
objetos  roubados.  -  A  continuidade  delitiva  deve  ser
reconhecida quando se constata que os crimes de roubo
foram  praticados  nas  mesmas  condições  de  tempo,
lugar,  modo de execução  e  em unidade de desígnios,
conforme  teoria  objetiva-subjetiva  consagrada  pelos
Tribunais  Superiores. (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO
do  Processo  Nº  00054415420158152002,  Câmara
Especializada Criminal, Relator DES MARCIO MURILO
DA CUNHA RAMOS , j. em 11-02-2016) 

Com essas  considerações,  vejo  a  necessidade  de  mudança  na
pena aplicada. No meu entendimento, a regra do concurso material deve ser afastada,
prevalecendo somente o aumento pela continuidade delitiva (art. 71 CP).

Por  outro  bordo,  verifico  que  o  magistrado,  ao  analisar  as
circunstâncias judiciais, resolveu fixar a pena base no mínimo legal. Todavia, fixou
no  mínimo  legal,  tão  somente,  em  relação  a  pena  privativa  de  liberdade.  Ao
estabelecer a pena de multa, fixou em 30 (trinta) dias-multa, acima do mínimo legal
estabelecida no art. 49, do Código Penal, que estatui:
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Art. 49. A pena de multa consiste no pagamento ao
fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e
calculada em dias-multas. Será, no mínimo, de dez e,
no máximo, de trezentos e sessenta dias-multa.

Observado o equívoco, deve a Egrégia Côrte, proceder, de ofício,
a correção do lapso. Nesse diapasão a jurisprudência orienta:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  QUALIFICADO.
CONTINUIDADE  DELITIVA.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS.  SENTENÇA.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.
APELO.  DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DE
CONFISSÃO. MANUTENÇÃO. SÚMULA 231 DO STJ.
ERRO  MATERIAL.  OBSERVÂNCIA.  REDUÇÃO DA
PENA  PECUNIÁRIA.  IMPOSSIBILIDADE.  APELO
PARCIALMENTE  PROVIDO.  A  súmula  231  do  STJ,
editada  sob  a  égide  da  Constituição  Federal,  tem  por
escopo impedir que a pena mínima abstratamente prevista
seja reduzida na segunda fase da dosimetria, sob pena de
não atender a sua finalidade preventiva e repressiva (artigo
59 do CP). Observado o erro material, perceptível sem
a necessidade de maior exame da sentença, deve ser ele,
de  imediato,  corrigido.(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO
do  Processo  Nº  00016482520158150251,  Câmara
Especializada Criminal, Relator DES JOAO BENEDITO
DA SILVA , j. em 10-03-2016) 

Desse modo,  passo a redefinir  a  reprimenda utilizando alguns
parâmetros estabelecidos na sentença.

Quanto a condenação de Antônio Trajano de Oliveira.

Em Relação a vítima proprietário da moto:

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 4
(quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo.
De igual modo, deixo de aplicar a atenuante da confissão em razão da pena ter sido
aplicada no mínimo legal. Em seguida, elevo a reprimenda em 1/3 (um terço), pela
causa especial de aumento do emprego de arma e concurso de pessoas, resultando no
total de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão
de 1/30 do salário-mínimo, à razão de 1/30 do salário-mínimo.
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Em Relação ao roubo na lotérica:

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 4
(quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo.
De igual modo, deixo de aplicar a atenuante da confissão em razão da pena ter sido
aplicada no mínimo legal. Em seguida, elevo a reprimenda em 1/3 (um terço), pela
causa especial de aumento do emprego de arma e concurso de pessoas, resultando no
total de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão
de 1/30 do salário-mínimo, à razão de 1/30 do salário-mínimo.

Contudo, é de se considerar a continuidade delitiva, dentro dos
parâmetros  estabelecidos  no  caderno processual,  conforme entendimento esposado
pelo Superior Tribunal de Justiça.

Os  autos  demonstraram  que  o  apelante  foi  condenado  pela
prática de 02 (dois) crimes de roubo. Ressalte-se que o número de crimes perpetrados
em continuidade delitiva serve como parâmetro para a majoração da pena.

Nesse diapasão a jurisprudência orienta:

RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
CONTINUIDADE  DELITIVA.  PATAMAR  DE
AUMENTO.  NÚMERO  DE  CRIMES  COMETIDOS.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AFASTAMENTO. FRAÇÃO DE
2/3. IMPOSIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Relativamente à exasperação da reprimenda procedida
em razão do crime continuado, é imperioso salientar que
esta  Corte  Superior  de  Justiça  possui  o  entendimento
consolidado  de  que,  cuidando-se  aumento  de  pena
referente  à  continuidade  delitiva,  aplica-se  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.
2.  A  Corte  de  origem,  conquanto  haja  delineado  e
reconhecido  a  ocorrência  de  múltiplos  (e  incontáveis)
crimes de estupro de vulnerável, entendeu por bem negar a
realidade e, na dúvida, impor o patamar mais brando.
3. O julgador está autorizado a majorar a reprimenda na
fração máxima pela continuidade delitiva nas hipóteses em
que  ficar  inconteste  que  os  abusos  de  natureza  sexual
faziam parte da rotina familiar, como no caso.
4.  Na  espécie,  ficou  incontroverso,  pela  moldura  fática
exposta,  que  se distanciaram para  muito  mais  de sete  o
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número de vezes em que o recorrido molestou a vítima,
porquanto  o  próprio  Tribunal  de  origem  salientou  a
omissão dos familiares em revelar os fatos, tendo em vista
a influência que ele exercia sobre eles, "o que permitiu que
os crimes fossem praticados durante anos, por reiteradas
vezes".
5. Recurso especial conhecido e provido, para reconhecer a
violação  do  art.  71  do  Código  Penal  e  restabelecer  a
sentença condenatória.
(REsp 1582601/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ,  SEXTA  TURMA,  julgado  em  26/04/2016,  DJe
02/05/2016)

No caso em estudo, o apelante foi condenado a duas penas de 5
(cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 do
salário-mínimo, à razão de 1/30 do salário-mínimo.

Desse  modo,  nos  atermos  do  art.  71,  aplico  uma  das  penas,
acrescentando a fração de 1/6 (um sexto). Sendo assim estabeleço a pena final em 06
(seis) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias-multa,  à razão de 1/30 do salário-
mínimo. 

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, é de seguir o
que dispõe o art.33, § 2º, b, do Código Penal, conforme orienta a jurisprudência:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS.
SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  ESPECIAL,
ORDINÁRIO  OU  DE  REVISÃO  CRIMINAL.  NÃO
CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DE
APELAÇÃO.  NULIDADE.  FUNDAMENTAÇÃO  PER
RELATIONEM.  ADOÇÃO  DO  PARECER  DA
PROCURADORIA  DE  JUSTIÇA.  POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES  DESTA  CORTE.  MINORANTE  DO
TRÁFICO  PRIVILEGIADO.  FATOS  CRIMINAIS
PENDENTES DE DEFINITIVIDADE.  DEDICAÇÃO A
ATIVIDADES  CRIMINOSAS.  AFASTAMENTO.
LEGALIDADE.  PENA  FIXADA  EM  5  ANOS  DE
RECLUSÃO. REGIME FECHADO. INEXISTÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO  CONCRETA.  ILEGALIDADE
RECONHECIDA.  PEDIDO  DE  SUBSTITUIÇÃO  DA
PENA  POR  RESTRITIVA  DE  DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO ACIMA DE 4 ANOS. 1.
Ressalvada  pessoal  compreensão  diversa,  uniformizou  o
Superior  Tribunal  de  justiça  ser  inadequado  o  writ  em
substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão
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criminal,  admitindo-se,  de ofício,  a  concessão da  ordem
ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder
ou teratologia. 2. Válida é a adoção dos fundamentos do
parecer  da  procuradoria  de  justiça.  Motivação  per
relationem,  como  medida  de  simplicidade  e  economia
processual, para a manutenção do Decreto condenatório. 3.
Na  motivação  por  encampação  de  fundamentos  de
terceiros,  não  se  têm  por  feridos  os  princípios  do  juiz
natural e de fundamentação das decisões, pois quem decide
é o tribunal de apelação competente e os fundamentos para
isso restam expressos, irrelevantes, se eram eles idênticos
aos  de  outros  agentes  do  processo.  4.  Fatos  criminais
pendentes  de  definitividade,  embora  não  sirvam  para  a
negativa  valoração  da  reincidência  e  dos  antecedentes
(súmula n. 444 do STJ), podem embasar o afastamento da
minorante  do  tráfico  privilegiado  quando  permitem
concluir que o agente se dedica a atividades criminosas. 5.
Considerando que as penas foram fixadas no mínimo
legal e inexistindo motivação concreta para a incidência
de regime mais gravoso, é  de se fixar como início de
cumprimento de pena o regime semiaberto, nos termos
do art. 33, § 2º, b, do CP. 6. Incabível o acolhimento do
pedido de substituição da pena privativa de liberdade para
restritiva  de  direitos,  com  base  no  art.  44,  I,  do  CP,
porquanto a pena aplicada excede o limite de 4 anos. 7.
Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem para
fixar  o  regime  semiaberto.  (STJ;  HC  353.742;  Proc.
2016/0099438-0;  RS;  Sexta  Turma;  Rel.  Min.  Nefi
Cordeiro; DJE 16/05/2016)

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  CONTRA  O
PATRIMÔNIO.  ROUBO  QUALIFICADO  MEDIANTE
EMPREGO  DE  ARMA  DE  FOGO,  CONCURSO  DE
PESSOAS  E  RESTRIÇÃO  À  LIBERDADE.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.  PEDIDO  DE
DIMINUIÇÃO  DA  PENA.  PENA  BEM  FIXADA.
PLEITO PARA FIXAÇÃO DE REGIME DIVERSO DO
FECHADO.  ALTERAÇÃO  DO  REGIME.
PROVIMENTO RECURSAL EM PARTE. 1.  Pedido de
diminuição da pena. Circunstâncias judiciais desfavoráveis
que  autorizam  a  elevação  da  pena  base.  Quantum  de
aumento  da pena pela  majorante  no mínimo legal.  Pena
final bem dosada. 2.  Pleito para alteração do regime de
cumprimento  de  pena.  Condições  que  permitem  o
cumprimento inicial em regime semiaberto. Concessão.
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3. Provimento parcial. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo  Nº  00000015820158150521,  Câmara
Especializada  Criminal,  Relator  DES  CARLOS
MARTINS BELTRAO FILHO, j. em 18-02-2016) 

É  de  bom  alvitre  lembrar,  que  apesar  do  sentenciado  Rafael
Oliveira dos Santos não recorrer do julgado, agiu de forma igualitária. Sendo assim,
conforme pleiteou a Procuradoria de Justiça, faz jus aos mesmos benefícios, no temos
do art. 580, do Código de Processo Penal.

Nesse aspecto, a jurisprudência orienta:

HABEAS  CORPUS.  PEDIDO  DE  EXTENSÃO.
CONCURSO DE AGENTES. TRÁFICO DE DROGAS.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO
§  4º  DO  ART.  33  DA  LEI  Nº  11.343/2006.
AFASTAMENTO PELA CORTE ESTADUAL. FALTA
DE REQUISITOS SUBJETIVOS.  CONCLUSÃO PELA
OCORRÊNCIA  DE  DEDICAÇÃO  A  ATIVIDADE
CRIMINOSA.  NEGATIVA  INJUSTIFICADA.
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  DEMONSTRADO.
ORDEM  CONCEDIDA  PARA  A  CORRÉ.
RESTABELECIMENTO  DA  MINORANTE.
SIMILITUDE  FÁTICO-PROCESSUAL.  EXEGESE  DO
ART.  580  DO  CPP.  PLEITO  DE  EXTENSÃO
DEFERIDO. 1. Revela-se ilegal a não aplicação da causa
especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº
11.343/06  à  condenada  primária  e  sem  antecedentes
criminais surpreendida na posse de pequena quantidade de
entorpecentes. 4 gramas de crack e 46 gramas de maconha.
Quando a corte a quo, com base na conduta criminosa que
lhe foi atribuída e pela qual findou condenada,  concluiu
que  fizesse  da  traficância  sua  profissão,  sob  pena  de
considerar toda e qualquer ação descrita no núcleo do tipo
do art. 33 da Lei nº 11.343/06 uma situação incompatível
com a aplicação da minorante em questão. 4. Constatada
a  identidade  fático-processual  entre  a  situação  da
paciente  beneficiada  e  a  do  corréu  no  que  tange  à
exclusão da referida minorante  pela  corte  estadual  e
que  a  decisão  concessiva  de  habeas  corpus,  que
determinou  a  incidência  da  benesse  pleiteada
redimensionando  a  reprimenda  definitivamente
aplicada,  não  se  encontra  fundada  em  motivos  de
caráter pessoal, aplica-se o disposto no art. 580 do CPP.
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5. Pedido deferido, para estender ao requerente os efeitos
do  julgado  no  presente  habeas  corpus,  concedendo-se  a
ordem em seu favor para para aplicar o redutor do art. 33,
§ 4º,  da Lei  de drogas,  no patamar  de 1/4 (um quarto),
restando a sanção do requerente definitiva em 3 (três) anos
e  9  (nove)  meses  de  reclusão  e  pagamento  de  375
(trezentos e setenta e cinco) dias-multa, mantidos, no mais,
a sentença e o aresto combatidos. (STJ; PExt-HC 253.732;
Proc. 2012/0189973-0; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge
Mussi; DJE 06/11/2013) 

Ante  todo  o  exposto,  em  harmonia  com  o  parecer  da  Douta
Procuradoria de Justiça, dou provimento parcial ao recurso, para estabelecer para os
sentenciados Rafael Oliveira dos Santos e Antônio Trajano da Silva Filho a pena
de  06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias-multa,  à razão de 1/30 do
salário-mínimo, em regime semiaberto.

É o meu voto.

Presidiu  ao  julgamento,  com  voto,  o  Desembargador  Márcio
Murilo da Cunha Ramos,  dele também participando,  além de mim, Relator,  José
Guedes Cavalcanti Neto, Juiz de Direito convocado para substituir o Des. Joás de
Brito Pereira Filho.

Presente à Sessão de Julgamento o Excelentíssimo Senhor Doutor
Álvaro Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 09
(nove) dias do mês de junho do ano de 2016.

João Pessoa, 14 de junho de 2016.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
- Relator -
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