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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO  CRIMINAL N.º  0020950-59.2014.815.2002  –  1ª  Vara  Criminal  da
Capital/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
1º APELANTE: Herosmar de Melo Tavares 
ADVOGADO: Eduardo Anibal Campos Cruz Costa (OAB/PB 18.607)
2º APELANTE: Anderson Douglas dos Santos Silva 
ADVOGADO: Évanes Bezerra de Queiroz (OAB/PB 7.666)
APELADO: Ministério Público Estadual

CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO.
CONCURSO  DE  PESSOAS.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.  CONCURSO
FORMAL IMPRÓPRIO. CONDENAÇÃO. 1º APELO.
PROVA ILÍCITA. RECONHECIMENTO ATRAVÉS DE
FOTOGRAFIAS.  MEIO  HÁBIL.  PEDIDO  DE
ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. TESE DE
CRIME CONTINUADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 71,
CÓDIGO PENAL. RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA.
PROVIMENTO PARCIAL. 2º  APELO. ABSOLVIÇÃO
POR  INSUFICIÊNCIA  DE  PROVAS.
DESCABIMENTO.  APLICAÇÃO  DO  CONCURSO
FORMAL  PRÓPRIO.  CRIME  CONTINUADO.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Havendo indícios suficientes que demonstrem a autoria e
materialidade  delitiva,  consubstanciados  nas  provas
produzidas no curso da ação penal,  impõe-se manter a
condenação dos acusados, ante a ausência de elementos
capazes  de  autorizar  o  reconhecimento  da  inocência
pretendida por quaisquer dos recorrentes.

A doutrina estabelece como forma de reconhecer o crime
continuado,  a  comprovação  da  unidade  de  desígnios,
circunstância imprescindível ao seu deslinde, sobretudo,
quando  resta  evidenciado  nos  autos  que  os  agentes,
mediante uma só ação, praticaram mais de dois crimes da
mesma  espécie,  com as  mesmas  condições  de  tempo,
lugar e maneira de execução semelhantes.

A  pratica  realizada  pelos  acusados  dá  ensejo  a
continuidade delitiva, pelos assaltos terem sido praticados
dentro do mesmo estabelecimento comercial, acarretando
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uma  presunção  de  continuidade  do  primeiro  crime
praticado, ali no local.

Aplica-se  o  disposto  no  art.  71  do  Código  Penal
Brasileiro,  quando  os  autos  evidenciam  a  situação  de
continuidade delitiva perpetrada pelos agentes, impondo-
se elevar a pena em 1/5 (um quinto), considerando terem
sido fixadas igualmente, tornando-a mais justa e prudente.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  autos  da  apelação  criminal
acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, a unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL a ambos os
recursos  para,  reconhecendo o crime continuado reduzir a pena final,  de cada réu,  ao
patamar de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em
regime inicialmente semiaberto,  e  mais 15 (quinze) dias multa,  em desarmonia  com o
parecer da douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Perante  a  Primeira  Vara  Criminal  da  Capital  do  Estado/PB,  o
Ministério  Público  denunciou  HEROSMAR  DE  MELO  TAVARES,  vulgo
“Mazinho”,   e ANDERSON DOUGLAS DOS SANTOS SILVA,  como incursos nas
sanções do art. 157, §2º, I e II, c/c art. 70, todos do Código Penal, por assaltarem as
vítimas Thaysa Paula Pontes Jacobino e Hélio Jacobino de Sousa, que se encontravam
no Bar  do  Rubacão,  localizado  na  Avenida  1º  de  Maio,  em frente  a  Igreja  Nossa
Senhora do Rosário, no Bairro de Jaguaribe, nesta Capital.

Narra a peça inicial que o crime ocorreu no dia 05/12/2013, por
volta das 20horas, quando o casal foi abordado pelos denunciados, portando armas em
punho, tendo o primeiro acusado apontado “arma de fogo em direção a cabeça de um
dos  funcionários  do  bar,  Adeilson  Bezerra  Vasconcelos,  enquanto  que  o  segundo
acusado se dirigiu a Hélio Jacobino de Sousa, subtraindo-lhe um cordão dourado, e de
Thaysa  Paula  Pontes  Jacobino  subtraiu  um  aparelho  celular  da  marca  Samsung,
modelo S4. Ato contínuo, após consumação do delito, os assaltantes fugiram em uma
motocicleta conduzida pelo primeiro denunciado” (fls. 02/03).

A  denúncia  foi  recebida  em  11/12/2014,  conforme  despacho
proferido no rosta da exordial (fls. 02).

Auto de apresentação e apreensão (fls. 18).

Defesa prévia ofertada pelo acusado Herosmar de Melo Tavares
(fls. 85/88).

Defesa preliminar por Anderson Douglas (fls. 102/103).
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Oitiva testemunhal e interrogatório em CD (fl. 134).

Alegações  finais  pelo  Ministério  Público  (fls.  140/145),  por
Herosmar (fls. 148/151) e Anderson (fls. 154/167).

Às fls. 172/178, o douto magistrado julgou procedente a denúncia
e condenou os réus Herosmar de Melo Tavares e Anderson Douglas dos Santos Silva,
como incurso nas penas dos arts. 157, §2º, II, (por três vezes), em concurso formal
impróprio (art. 70, parte final), todos do CP, a cumprir um total de 16 (dezesseis) anos e
30 (trinta) dias multa, a base de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, para
cada réu, individualmente, a ser cumprido em regime fechado, concedendo o direito de
apelar em liberdade.

Tempestivamente,  os  réus  apelaram  separadamente  às  fls.  183
(Herosmar de Melo Tavares) e 188 (Anderson Douglas dos Santos Silva), ambos para
apresentarem razões perante esta Corte de Justiça.

Razões  apelatórias  do  réu  Anderson Douglas  dos  Santos  Silva,
alegando insuficiência de provas para condenação (in dúbio pro réo), e requerendo sua
absolvição, ou aplicação do concurso formal próprio, redimensionando a pena imposta
e aumentando-a em 1/5, além de fixar o regime semiaberto, para cumprimento desta
(fls. 200/216).

Já nas  razões recursais  do réu Herosmar de Melo Tavares,  este
afirmou que houve falha na realização do reconhecimento, o que tornou a prova ilícita;
disse, também, que as demais provas são duvidosas ou inexistentes, sobretudo, por não
ter sido encontrado nenhuma arma com o ora apelante. Diante disso, pugna por sua
absolvição, ante a insuficiência de provas, ou a redução da pena base para o mínimo
legal e aplicação da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CP (fls. 236/249).

Contrarrazões ministeriais pugnando pela manutenção da sentença
(fls. 252/261).

A douta  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  encartado  às  fls.
276/282, opinou pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO:

Tratam-se  de  dois  apelos,  formulados  pelos  dois  réus,
separadamente, motivo pelo qual passo a análise individual de cada um deles, ante ao
fato de que ambos são tempestivos e adequados.

1- APELO DE HEROSMAR DE MELO TAVARES:

Pugna o apelante reformar a sentença, objetivando absolvê-lo do
roubo,  sob o argumento de falta  de provas para sua condenação e,  alternativamente,

AC 0020950-59.2014.815.2002 CMBF – Relator



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

requer o reconhecimento da continuidade delitiva.

1.1. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

1.1.a.  Nulidade  por  prova  ilícita  (falha  na  realização  do
reconhecimento na esfera policia através de fotografias):

Aponta  falha  quanto  ao  reconhecimento  realizado  perante
autoridade policial, o qual se deu através de fotografias, denotando a  superficialidade e
fragilidade na persecução criminal, ofendendo preceito legal contido no art. 226 do CPP,
bem  como  o  devido  processo  legal,  gerando  prova  ilícita  e  motivando  o
desentranhamento de tal peça dos autos, eis que a sentença não pode empregar como
elementos para condenar, meios ilícitos. 

No  tocante  a  este  reconhecimento  através  de  fotos,  na  esfera
policial, alegando afrontar o art. 226 do CPP, não deve prosperar, pois essa regra não é
absoluta. O acusado foi formalmente reconhecido pela vítima, que ratificou em juízo em
seu  depoimento,  o  que  demonstra  ser  válido  e  eficaz,  tendo  facilitado,  inclusive,  a
investigação criminal.

O reconhecimento por fotos tem sido aceito pela jurisprudência dos
tribunais  superiores,  desde que corroborado com os  demais elementos  de  convicção,
como no caso dos autos. De qualquer forma, mesmo que o reconhecimento ocorresse
mediante  a  apresentação  somente  da  foto  do  acusado,  tal  procedimento  não  seria
maculado, podendo ser considerado como mera irregularidade.

Dessa  forma,  tal  reconhecimento  não  gera  dúvidas  sobre  a
descrição do Acusado, até porque, no curso da ação penal, várias outras provas foram
inseridas no contexto probatório, revelando, inclusive, que o celular subtraído continha
fotos do ora apelante ladeado do outro acusado, elementos de convicção para lastrear o
edito condenatório. 

A prova confeccionada não gera nenhuma nulidade, tampouco valor
probatório diverso, diante do acervo contido nos autos.

A propósito:

PROCESSUAL  PENAL.  CRIME  DE  CONCUSSÃO.
DESNECESSIDADE DO EXAURIMENTO.  SUFICIENTE
CORPO  PROBATÓRIO.  VALIDADE  DO
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DOSIMETRIA DA
PENA. (...)  Em concordância com os outros elementos dos
autos, o reconhecimento através de fotografias é meio idôneo
para embasar a condenação. - A conduta criminosa cometida
por policial impõe maior desvalorização, dada sua obrigação
de coibir a ilegalidade. Fixação adequada da pena. - Negado
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provimento  aos  embargos  infringentes.  (TRF-2  -  EIACR:
3011  RJ  2001.02.01.033573-0,  Relator:  Desembargador
Federal  RALDÊNIO  BONIFACIO  COSTA,  Data  de
Julgamento:  10/10/2005,  SEGUNDA  SEÇÃO,  Data  de
Publicação: DJU – Data::16/01/2006).

APELAÇÃO CRIMINAL.  ROUBO.  ABSOLVIÇÃO.  NÃO
ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO.
RECONHECIMENTO  FOTOGRÁFICO  REALIZADO  NA
FASE  INQUISITORIAL  E  RATIFICADO  EM  JUÍZO.
NEGATIVA  DE  AUTORIA  ISOLADA.  CONDENAÇÃO
MANTIDA. (…)  1.  No caso dos autos,  o reconhecimento
fotográfico  inquisitorial  confirmado  em  juízo  por  parte  da
vítima,  aliado  aos  demais  elementos  informativos  e  prova
judicializada, demonstram suficientemente que o réu é autor
do delito de roubo, tendo abordado o ofendido em via pública,
simulando  estar  armado  e  subtraiu-lhe  o  aparelho  celular.
Embora o acusado tenha negado a autoria,  esta encontra-se
totalmente isolada das demais provas dos autos que atribuem a
autoria  da  ação criminosa  ao  réu.  Convém ressaltar  que  o
reconhecimento de pessoas por meio fotográfico, estando em
amparado em outros elementos probatórios e especialmente
quando  ratificado  em  juízo,  mostra-se  como  elemento
probatório  suficiente  para  amparar  o  édito  condenatório.  2.
(…)  (TJMS;  APL  0048649-32.2013.8.12.0001;  Terceira
Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Dorival  Moreira  dos  Santos;
DJMS 24/05/2016; Pág. 21).

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  MAJORADO  PELO
EMPREGO  DE  ARMA  DE  FOGO  E  CONCURSO  DE
PESSOAS.  CONDUTA,  EM  TESE,  TIPIFICADA  NO
ARTIGO  157,  §  2º,  I  E  II  DO  CÓDIGO  PENAL.
RECURSOS  DEFENSIVOS.  PRELIMINAR  DE
NULIDADE  DO  RECONHECIMENTO  FOTOGRÁFICO.
REJEIÇÃO.  MÉRITO.  PLEITO  DE  ABSOLVIÇÃO  POR
INSUFICIÊNCIA  DE  PROVAS.  IMPOSSIBILIDADE.
DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA.
NÃO  CABIMENTO.  CONDENAÇÃO  MANTIDA.(...)
Restando comprovadas a autoria e materialidade do delito, não
há  como  acolher  a  pretendida  absolvição  por  negativa  de
autoria ou por insuficiência probatória. As provas amealhadas
ao longo do inquérito, corroboradas na instrução, são mais do
que suficientes para ensejar a condenação. De certo que não
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há princípios inflexíveis sobre o valor da prova indiciária no
processo, cujo conceito encontra-se escorreito no art. 239 do
Código de Processo Penal, que é taxativo no sentido de que é
indício  a  circunstância  conhecida  e  provada,  que,  tendo
relação  com  o  fato,  autorize,  por  indução,  concluir-se  a
existência de outra ou de outras circunstâncias. (…) (TJMG;
APCR 1.0183.15.003291-4/001; Rel. Des. Edison Feital Leite;
Julg. 17/05/2016; DJEMG 25/05/2016). Destaquei.

Nesse ponto, REJEITO a preliminar de nulidade.

1.1.b. Do acervo probatório:

Alega  que  as  provas  carreadas  aos  autos  são  insuficientes  para
ensejar o edito condenatório, pois ensejam dúvidas a respeito da autoria, induzindo sua
absolvição. 

Em seu interrogatório afirmou não ter qualquer envolvimento com
o outro apelante, tampouco, ter participado do crime, tendo adquirido o aparelho celular
por  R$1.200,00 (hum mil  e  duzentos  reais),  de  uma pessoa cujo  nome não poderia
revelar, por temer sua própria vida. Portanto, a única prova encontrada no processo foi o
celular  da  vítima  em  seu  poder,  o  qual  continha  fotos  dos  dois  acusados  juntos,
demonstração frágil a motivar a condenação.

Essa argumentação é frágil,  não merecendo sequer prosperar,  eis
que os fatos trazidos a baila são suficientes para demonstrarem a autoria e materialidade
delitivas, sobretudo, em relação ao recorrente, onde todas as vítimas foram uníssonas em
afirmar ter sido ele um dos envolvidos no crime de roubo.

Apesar do apelante, em juízo, ter negado o fato, afirmando apenas
ter adquirido o objeto do roubo de um amigo, cujo nome não quis revelar, pela quantia de
R$1.200,00 (hum mil  e duzentos reais),  manteve-se silente quanto aos demais fatos,
mesmo depois de ter sido alertado pelo magistrado, inclusive, que poderia ser punido
pelo crime do qual supostamente teria sido cometido por tal vendedor.

O recorrente não conseguiu atribuir a outrem a autoria, tampouco,
demonstrou não ter participado do crime, uma vez que o objeto do roubo foi encontrado
em seu poder, após investigação policial, através de rastreamento do próprio aparelho,
com a ajuda da vítima Thaysa, a qual instalou um aplicativo em seu novo aparelho,
objetivando recuperar os arquivos existentes no antigo celular, e nestas fotos recuperadas
haviam algumas com os dois acusados juntos, o que ilustra, ainda mais, os elementos de
provas em desfavor deste réu (em CD - fls. 134).

Como se  pode  ver,  a  palavra  das  vítimas  em  juízo,  aliadas  ao
reconhecimento dos réus em audiência, constituem elementos de prova suficientes para
impor uma condenação, não havendo, todavia, como se acolher a tese de absolvição por
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insuficiência probatória, como pretende o recorrente.

Isso porque as vítimas, desde a esfera policial, narraram os fatos
com  segurança  e  de  forma  harmônica,  detalhando  a  conduta  dos  assaltantes  e
descrevendo as características físicas de cada um deles, fatos estes reafirmados na esfera
judicial, sem titubear, a versão anteriormente dada, demonstrando certeza e coerência,
não deixando dúvidas a cerca do crime, tampouco dos autores.

Não  se  pode  olvidar  a  reprovabilidade  social  da  conduta,
considerando-se que a prática delitiva vitimou 3 (três) pessoas. Além disso, ao contrário
do que  veementemente  sustenta  o  apelante,  todas  as  vítimas  confirmaram ser  o  ora
recorrente, um dos autores do crime em debate.

Desse  modo,  inexistindo  dúvidas  quanto  a  sua  participação  no
delito em epígrafe, não há como acolher o pedido de absolvição, impondo-se manter a
condenação imposta, por ser de total justiça ao caso analisado.

1.2. RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO:

Como tese  subsidiária,  tratou  sobre  o  reconhecimento  do  crime
continuado, decotando da sentença a aplicação do concurso formal impróprio, constante
nos termos da sentença guerreada, sob o fundamento de que os crimes foram cometidos
no mesmo lugar, todos com a mesma natureza e espécie (mesmo tipo penal), maneira de
execução, proporcionando a continuação do primeiro, ou seja, a continuidade delitiva e
não  de  concurso  formal,  como  restou  fixado  na  sentença  ora  atacada,  devendo  ser
aplicado, apenas, o acréscimo de 1/5 (um quinto), nos termos do que consta no art. 71 do
Código Penal Brasileiro.

Numa análise  mais  detalhada,  percebe-se  que  a  pretensão  supra
merece  reconhecimento,  pois  os  diversos  roubos  foram  cometidos  no  mesmo
estabelecimento comercial, denominado “Bar do Rubacão”, revelando tratar-se de crime
continuado, pois como dito acima, no contexto fático, os réus agiram com intenções
únicas, ou seja, adentrar no local e roubar o que ali estivesse disponível, ainda que de
vítimas distintas.

Segundo  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,  a  continuidade  delitiva
ocorre 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.

Na  hipótese  dos  autos,  o  apelante,  em  conjunto  com  o  outro
acusado de nome Anderson, dirigiram-se ao estabelecimento comercial conhecido por
“Bar do Rubacão”, no dia e hora constantes na exordial, e lá subtrairam um celular de
Adeilson Bezerra Vasconcelos (proprietário do bar), o qual se encontrava na frente do
dito estabelecimento no momento do crime e, após isso, adentrou no local portando uma
arma de fogo e arrancou da vítima Hélio Jacobino um cordão foleado a ouro (Romanel)

AC 0020950-59.2014.815.2002 CMBF – Relator



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

e, ao sair, pegou na mesa o celular da vítima Thaysa Paula Pontes Jacobino, sendo este
sido encontrado posteriormente em seu poder.

Portanto,  a  considerar  que  a  prova  corrobora  a  presença  dos
requisitos necessário para fundamentar o reconhecimento do crime continuado, tenho
como apropriada a incidência da continuidade delitiva, devendo ser aplicada a pena mais
severa, acrescida de uma variável que vai de 1/6 até 2/3, conforme estabelece o art. 71 do
Código Penal.

A respeito:

PENAL E PROCESSO PENAL.  CRIME DE ROUBO (1º
FATO. ART. 157,.CAPUT., DO CP) E CRIME DE ROUBO
CIRCUNSTANCIADO  (2º  FATO.  ARTIGO  157,  §  2º,
INCISO  II,  DO  CP).  SENTENÇA  CONDENATÓRIA.
RECURSO DAS DEFESAS.  1.  (…)  2.  1.4.  incidência  da
regra do. Crime continuado. 2 (art. 71, do cp). manutenção da
fração  de  aumento  de  1/6  (um  sexto).  Precedentes.
readequação da pena definitiva. 3. regime prisional. sentença
que fixa o regime semiaberto. análise escorreita. quantum de
pena e circunstâncias judiciais que assim autorizam (artigo 33,
§ 2º,.b., do código penal). 4. (...). (TJPR; ApCr 1308858-5;
Londrina; Terceira Câmara Criminal; Relª Desª Sonia Regina
de Castro; Julg. 28/05/2015; DJPR 12/06/2015; Pág. 310).

PENAL.  PROCESSO  PENAL.  ROUBO
CIRCUNSTANCIADO (1º FATO) E ROUBO SIMPLES (2º
E 3º FATOS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO
DA DEFESA. 1. Mérito.  Roubo circunstanciado (1º fato) e
roubo  simples  (2º  e  3º  fatos).  Conformismo  com  o  édito
condenatório.  (…)  2.4.  Incidência  da  regra  do  crime
continuado (art. 71, do cp). Sentença que reconhece a regra do
crime continuado entre os crimes de roubo (1º, 2º e 3º fatos).
Análise escorreita. Crimes da mesma espécie. Semelhança no.
Modus  operandi.  Equívoco  da  sentenciante  na  fixação  da
fração de aumento. Prática de três delitos que autoriza adoção
da  fração  de  aumento  de  1/5  (um  quinto).  Precedentes.
Recurso exclusivo da defesa. Manutenção da fração de 1/6
(um sexto). Carga definitiva inalterada. 3. Regime prisional.
Sentença que fixa o regime semiaberto ao réu. Manutenção.
Quantum de pena e circunstâncias judiciais que autorizam a
fixação do regime semiaberto (artigo 33, § 2º,. B., do código
penal).  (…)  (TJPR;  ApCr  1213394-7;  Curitiba;  Terceira
Câmara Criminal; Rel. Juiz Conv. Jefferson Alberto Johnsson;
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DJPR 06/03/2015; Pág. 408) .

No  caso  em  disceptação,  a  condenação  é  mantida,  merecendo
apenas uma pequena alteração no tocante a dosimetria, pois ao reconhecer a continuidade
delitiva, aplica-se a pena mais severa e, como em todos os casos, as penas foram iguais,
ou seja, todas tiveram o mesmo tempo de pena aplicada e, considerando tratar-se de três
roubos, o acréscimo a ser fixado deve ser o de 1/5 (um quinto), ficando mais próximo do
mínimo, e seguindo a regra jurisprudencial aplicada a espécie.

Logo, como o réu teve, para cada crime, imputado uma pena base
de 04 (quatro) anos de reclusão, acrescido da causa de aumento prevista no parágrafo
segundo (incisos I e II), do art. 157 do CP, em 1/3 (um terço), perfazendo 05 (cinco) anos
e 04 (quatro) meses de reclusão, além dos 10 (dez) dias multa, somando-se o acréscimo
do art. 71 do CP, totaliza 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de
reclusão e 15 (quinze) dias multa.

Diante disso, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao presente apelo.

Passo agora a análise do segundo recurso.

2-   APELO DE ANDERSON DOUGLAS DOS SANTOS SILVA:

2.1. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

Pretende este  apelo  reformar  a  sentença atacada  (razões  de fls.
200/216),  alegando  insuficiência  de  provas,  ante  a  fragilidade  nas  declarações  das
vítimas, as quais são contraditórias, impondo absolvê-lo das acusações.

Aduz, ainda, que os autos não contem acervo probatório seguro a
impor  a  condenação,  até  porque,  o  único  nexo  de  causalidade  existente  seriam
fotografias existentes entre os acusados no celular roubado, o que restou demonstrado
pelo outro acusado, ao ter adquirido o celular e, por sua vez, passou utilizá-lo, sem
saber que este seria objeto de roubo.

Indagou  o  fato  dos  assaltantes  estarem  de  capacete,  o  que
dificultaria o reconhecimento, não podendo apenas a palavra das vítimas servirem de
elementos suficientes para impor uma condenação, sobretudo, em razão do único elo de
ligação ter sido o uso do aparelho celular rastreado pela polícia, a qual não apresentou
outras fotografias, limitando-se a constar do reconhecimento apenas as fotos rastreadas
pelo aplicativo “Drobox”.

Afirma que “Os dois apelantes são primários, casados, tem filhos
(fls. 126-127) e com profissões dignas (eletricista e açogueiro, fls. 124-125), fato que
demonstra que não há necessidade de roubar, tampouco é meio de vida deles, inclusive
um deles sequer teve alguma passagem pela polícia” (fl. 207).

Em juízo, Anderson também negou o fato e afirmou conhecer o
outro acusado devido a amizade existente entre suas esposas (em CD - fls. 134).
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No  apelo  anterior,  já  restaram  devidamente  traçados  os
fundamentos  quanto  a  autoria  e  materialidade  delitiva  de  ambos  os  acusados,  que
atacam, neste ponto, a mesma situação, de modo que, para não se tornar repetitivo,
torno os mesmos argumentos adotados no primeiro apelo, como razão para manter a
condenação imposta, também, a este recorrente, por entender que ambos praticaram os
assaltos, de forma conjunta e consciente.

Ainda que traga como alegação a fragilidade no reconhecimento
dos  acusados,  ante  ao  fato  disso  só  ter  acontecido  após  a  localização  do  celular
rastreado e o envio das fotos deste, para o novo aparelho da vítima Thaysa, que teve
diante destas elemento suficiente para reconhecê-los, os demais elementos de provas
demonstram de forma cabal ter ele praticado o assalto descrito na exordial.

Inexiste  dúvida  a  respeito  da  autoria  e  materialidade  delitiva,
devendo ser mantida a condenação imposta.

2.2.  DA  APLICAÇÃO  DO  CONCURSO  FOMAL
PRÓPRIO/PERFEITO E A FRAÇÃO DE AUMENTO:

E quanto ao pedido de reconhecimento do concurso formal próprio
ao invés do impróprio, prevê o art. 70 do CP que:

“Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou
omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não,
aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais,
somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de
um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto,
cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes
concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o
disposto no artigo anterior.”

Analisando o caderno processual, vê-se que, diante das provas
colhidas e conforme definição deduzida no recurso anterior, os crimes foram cometidos
em continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal Brasileiro, não sendo a
hipótese do concurso formal próprio, como pretende o ora apelante, em suas razões
recursais de fls. 200/216.

Diante dessas considerações, vislumbro a ocorrência de  crime
continuado (CP, art. 71), por restar configurado que os agentes, mediante mais de uma
ação ou omissão, praticaram 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, o que enseja a aplicação de uma só pena, eis que
idênticas, aumentada de um quinto, ante a prática de três roubos.

No caso dos autos, a condenação deve ser mantida, retificando-se
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apenas a dosimetria, quanto ao reconhecimento da continuidade delitiva, para aplicar a
pena mais  severa.  Porém,  considerando que as  penas  aplicadas  foram iguais,  fixo o
acréscimo  de  1/5  (um  quinto),  a  título  da  continuidade  previsto  no  art.  71  do  CP,
seguindo a regra jurisprudencial aplicada a espécie.

Assim, como o réu foi condenado por cada crime a uma pena base
de 04 (quatro) anos de reclusão, acrescido da causa de aumento prevista no parágrafo
segundo (incisos I e II), do art. 157 do CP, em 1/3 (um terço), o que perfaz 05 (cinco)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além dos 10 (dez) dias multa, soma-se o acréscimo
do art. 71 do CP, totaliza 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de
reclusão e 15 (quinze) dias multa.

Destarte,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL também  ao  presente
apelo.

Ante todo  o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL a ambos
os recursos  para, reconhecendo o crime continuado reduzo a pena final, de cada réu, ao
patamar de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em
regime inicialmente  semiaberto,  e  mais  15 (quinze)  dias  multa,  em desarmonia com o
parecer da douta Procuradoria de Justiça.

É o meu voto.

Presidiu  a  Sessão  de  julgamento,  com  voto,  o  Desembargador
Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,  Presidente  da  Câmara  Criminal  e  Revisor,  dele
participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Carlos  Martins  Beltrão
Filho  (Relator)  e  José  Guedes  Cavalcanti  Neto  (Juiz  de  Direito  convocado  para
substituir o Des. Joás de Brito Pereira Filho).

Presente  aos  trabalhos  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, em 19
de Maio de 2016.

João Pessoa, 06 de Junho de 2016.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
Relator
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