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Não há de incidir a minorante do art. 29, §1º do
Código  Penal  quando  haja  nítida  divisão  de
tarefas  entre  os  agentes  envolvidos  na  prática
delitiva,  mostrando-se  cada  conduta  necessária
para  a  consumação  do  crime,  situação
caracterizadora  de  coautoria  e  não  de
participação de menor importância.

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,  resta  configurada  a
continuidade delitiva descrita no art. 71 do CP.
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Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima

identificados;

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da

Paraíba,  por  unanimidade,  em  DAR  PROVIMENTO  PARCIAL  AO  APELO

PARA  RECONHECER  A  CONTINUIDADE  DELITIVA,  REDUZIR  A  PENA

PARA  07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E 80 (OITENTA) DIAS-MULTA, E

ALTERAR O REGIME PARA O SEMIABERTO, NOS TERMOS DO VOTO DO

RELATOR.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Apelação  Criminal  interposta  por  Geovani  dos

Santos  Carvalho face  a  sentença  de  fls.  106/115,  proferida  pela  3ª  Vara

Criminal da comarca da Capital, que julgando parcialmente procedente a

pretensão punitiva  estatal,  condenou-o  a uma pena de  06 (seis)  anos de

reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, com relação à primeira vítima, Veruska

Miguel da Rocha; e o mesmo quantum, com relação ao crime praticado contra

a segunda vítima, Liliane da Silva Santos, resultando uma pena definitiva de

12  (doze)  anos  de  reclusão,  a  ser  cumprida  no  regime  inicialmente

fechado, e 80 (oitenta) dias-multa, pela prática do crime capitulado no  art.

157, §2º, incisos I e II c/c art. 69 do Código Penal.

Em sede de razões recursais (fls. 119/122), o Apelante pleiteou,

em suma, sua absolvição quanto à prática do roubo majorado praticado em

desfavor  da  segunda  vítima,  uma  vez  que  ela  não  teria  afirmado

categoricamente a sua participação no ocorrido. Ademais,  sublinhou não ter

havido aditamento da peça acusatória inicial quanto a esse segundo crime, a

possibilitar sua condenação.

Já no que concerne ao roubo praticado em desfavor da primeira

Desembargador João Benedito da Silva
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vítima, destacou que em fase judicial teria confessado sua mínima participação,

fazendo, assim, jus à redução da pena com fulcro no art. 29 do Código Penal.

Sustentou, ainda, a atipicidade de conduta por ausência de dolo.

No que pertine à dosimetria, levantou a ausência de suporte fático

para  o  reconhecimento  das qualificadoras,  em especial  a  que se  refere  ao

concurso de pessoas no primeiro delito, haja vista que não houve combinação

de  vontade  entre  os  agentes.  Pediu,  também,  a  concessão  de  regime  de

cumprimento de pena mais brando.

Contra-arrazoando (fls. 129/130),  o Representante do Ministério

Público a quo pugnou pela manutenção in totum da decisão.

A douta Procuradoria de Justiça, por intermédio da Procuradora

de Justiça Maria Lurdélia Diniz de A. Melo, exarou parecer, de fls. 135/139,

opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

O  Representante  do  Ministério  Público  a  quo ofereceu

denúncia em desfavor  de  Geovani  dos  Santos  Carvalho,  dando-o  como

incurso nas sanções penais do  artigo 157, §2º, I e II c/c art. 69 do Código

Penal, por,  no  dia  07  de  março  de  2016,  por  volta  das  13h30,  ter,  na

companhia de um menor de idade,  A.A.S., subtraído bens da vítima Veruska

Miguel da Rocha.

Ademais, informou a peça acusatória inicial que após a sua prisão

a  vítima Liliane  da  Silva teria  comparecido  à  Delegacia  de  Polícia  e  o

reconhecido  como  sendo  aquele  que,  em  conjunto  com  um  menor,  teria

Desembargador João Benedito da Silva
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subtraído sua motocicleta mediante ameaça, com uso de faca de açougueiro. 

Processado,  regularmente,  o  feito,  veio  o Juízo  a quo a  julgar

parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o a uma

pena de 06 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, com relação

à primeira vítima; e o mesmo quantum, com relação ao crime praticado contra

a  segunda  vítima,  resultando  uma  pena  definitiva  de  12  (doze)  anos  de

reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente fechado, e 80 (oitenta)

dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º, incisos I e II c/c

art. 69 do Código Penal.

Irresignado, o condenado interpôs Apelação Criminal, pleiteando,

em suma, sua absolvição quanto à prática do roubo majorado praticado em

desfavor  da  segunda  vítima,  uma  vez  que  ela  não  teria  afirmado

categoricamente a sua participação no ocorrido. Ademais,  sublinhou não ter

havido aditamento da peça acusatória inicial quanto a esse segundo crime, a

possibilitar sua condenação.

Já no que concerne ao roubo praticado em desfavor da primeira

vítima, destacou que em fase judicial teria confessado sua mínima participação,

fazendo, assim, jus à redução da pena com fulcro no art. 29 do Código Penal.

Sustentou, ainda, a atipicidade de conduta por ausência de dolo.

No  que  pertine  à  dosimetria,  sustentou a  ausência  de  suporte

fático para o reconhecimento das qualificadoras, em especial a que se refere

ao  concurso  de  pessoas  no  primeiro  delito,  haja  vista  que  não  houve

combinação de vontade entre os agentes. Pleiteou, também, a necessidade de

concessão de regime de cumprimento de pena mais brando.

Pois bem. Inicialmente, no que se refere ao pedido de absolvição

ante  a  suposta  não  inclusão  do  segundo  roubo  na  peça  acusatória  inicial,

Desembargador João Benedito da Silva
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mostra-se  ele  despido  de  fundamento  haja  vista  que da simples  leitura  da

denúncia encartada às fls. 02/03 vê-se claramente a menção aos dois crimes:

um em desfavor da vítima Veruska Miguel da Rocha e outro contra a ofendida

Liliane da Silva Santos.

Passo, então, à análise meritória do feito:

A  materialidade  de  ambos  os  roubos  restou  suficientemente

configurada por intermédio do auto de apresentação e apreensão de fl. 17 e

dos autos de entrega de fls. 18/19, além da certidão de registro de ocorrência,

datada de 04.03.2016, em nome de Liliane da Silva Santos.

A  autoria,  por  sua  vez,  se  fez  demonstrada  através  das

declarações  das  vítimas,  em  plena  conformidade  com  o  auto  de

reconhecimento pessoal de fls. 25/26, a declaração do policial responsável pela

prisão e a confissão, ainda que parcial, do réu. Vejamos:

O Policial Militar  Paulo Soares dos Santos  relatou no auto de

prisão em flagrante:

Que estavam em rondas na Av. Beira Rio, na entrada
do Altiplano, por volta das 14:00 horas; que receberam
informações que dois indivíduos estavam a bordo de
uma moto tipo  Bros  cor  preta  no  Altiplano;  que  em
diligências ainda na entrada do Altiplano se depararam
com a moto com as características passadas; que foi
feita  a  abordagem  sendo  encontrado  um  aparelho
celular da marca Motorola, modelo Moto G preto, uma
garrucha  e  a  moto  com  restrição  de  roubo;  que
entraram em contato com a vítima e conduziram todos
a  delegacia;  que  a  motocicleta  era  conduzida  pela
pessoa  posteriormente  identificada  por  Geovani  dos
Santos Carvalho e este portava uma arma de fogo na
cintura (garruncha) (fl. 05).

Sob o crivo do contraditório (fl. 85), reconheceu o réu como sendo

a  pessoa  que,  junto  do menor,  teria  assaltado a  vítima  Veruska  Miguel  da

Desembargador João Benedito da Silva
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Rocha.

O Soldado da Policia Militar Ítalo Dantas Vanderlei confirmou na

esfera extrajudicial:

Que estavam de serviço no dia de hoje quando por
volta das 14:00 horas ouviram cerca de 03 ocorrências
com  indivíduos  das  mesmas  características;  que  as
características eram dois indivíduos a bordo de uma
moto  Bros  preta  efetuando  roubos  a  mão  armada,
onde um dos indivíduos estaria com uma calça verde
de  operário  de  construção  civil;  que  em  um  dado
momento  ouviram  que  estes  se  deslocaram  do
altiplano em direção a Av. Beira Rio; que a guarnição
estava  próxima  e  assim  se  deslocou  para  provável
ponto de encontro; que chegando lá deram de frente
com  os  indivíduos  comas  características  dadas  e
assim  efetuaram  a  abordagem;  que  na  abordagem
encontraram uma garruncha, uma moto com restrição
de roubo, e ainda um celular Motorola moto G de 3ª
geração;  que  vale  salientar  ainda  que  a  garruncha
estaria  na  cintura  do  indivíduo  aqui  identificado  por
Geovani  dos  Santos  Carvalho,  maior  de  idade;  que
ainda o maior  de idade estaria  pilotando a moto (fl.
06).

Por sua vez, a vítima Liliane da Silva Santos, cuja motocicleta foi

subtraída para a prática do crime de roubo seguinte, disse perante a autoridade

policial:

Que no dia 04/03/2016, por volta das 15:20, no centro
de João Pessoa/PB, estava próxima ao cemitério Boa
Sentença; que vinha devagar em sua moto quando, de
repente, os dois indivíduos aqui trazidos pararam em
frente  a sua moto;  que a declarante parou e,  neste
momento, um dos dois (o menor de idade) puxou uma
faca tipo de açougueiro; que o mesmo que puxou a
faca falou em tom de ameaça “passa a moto”; que o
outro  comparsa  mandou  a  declarante  se  distanciar,
subindo a rua; que, logo em seguida, o mesmo que
puxou a faca subiu na moto para pilotar e o outro foi
para a garupa; que logo em seguida foi fazer o boletim
de ocorrência e hoje ficou sabendo da apreensão do
menor  que lhe vitimou juntamente com o maior  que

Desembargador João Benedito da Silva
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para  aqui  foi  trazido;  que  reconhece  com  toda  a
certeza  absoluta  os  dois  aqui  trazidos  como
autores  do roubo que sofreu  no dia  04/03/16  no
centro de João Pessoa/PB. (fl. 14)

Em sede judicial (mídia digital de fl. 93), confirmou que o réu, em

conjunto com o menor, subtraíram sua motocicleta e que teria sido o menor

quem mostrou a arma. Apontou o réu como sendo o da foto constante na fl. 26,

e  afirmou  que  somente  teve  dificuldade  naquele  instante  de  efetuar  o

reconhecimento porque no dia do roubo ele estava com cabelo loiro.

Logo,  ao  contrário  do  alegado  nas  razões  recursais,  a  citada

vítima  reconheceu-o  categoricamente  como  sendo  um  dos  autores  da

subtração de sua motocicleta,  não havendo,  assim,  de  ser  absolvido  deste

crime por ausência de provas quanto à autoria.

Já a vítima  Veruska Miguel da Rocha  cujo aparelho celular foi

subtraído, expôs na esfera extrajudicial:

Que  estava  saindo  de  seu  trabalho,  por  volta  das
13:30, no bairro do Altiplano, por trás da Associação
dos  Bancários;  que  apareceram  do  nada  os  dois
indivíduos aqui trazidos a esta Delegacia da Infância e
da Juventude em cima de uma moto Honda Bros cor
preta; que quem estava pilotando a moto era o maior
de idade (GIOVANI DOS SANTOS CARVALHO); que
estava  junto  com  um  menor  de  idade  (A.V.S.)  que
estava  na  garupa  da  moto;  que  o  garupa  da  moto
apontou a arma e exigiu a bolsa; que o piloto também
dava apoio e exigia pressa da vítima;  que o garupa
olhou que não havia nada de seu interesse na bolsa e
jogou esta, passando a exigir o celular da vítima; que o
celular é um Motorola Moto G; que de posse do celular
os  dois  empreenderam  fuga;  que  ficou  sabendo  da
apreensão  e  da  prisão  dos  indivíduos  e  assim  se
dirigiu  até esta Delegacia  para lavratura do auto de
apreensão/prisão  em  flagrante;  que  reconhece  com
toda  a  certeza  absoluta  os  dois  indivíduos  aqui
trazidos como autores do roubo que sofreu no dia de

Desembargador João Benedito da Silva
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hoje no Altiplano. (fl. 15)

Em sede  judicial  (mídia  digital  de  fl.  85),  ratificou  toda  versão

outrora exposta e ao ser questionada se reconhecia o réu como um daqueles

que efetuou o roubo, disse que ele seria o que estava pilotando a motocicleta e

teria dito que era um assalto,  tendo o que estava de carona a abordado e

subtraído seu aparelho celular.

O menor A.V.S., quando ouvido na esfera extrajudicial, disse:

Que aproximadamente  às  12:00h  do dia  de  hoje,  o
declarante foi até a casa do maior aqui conhecido por
“Geo” (Geovane dos Santos Carvalho); que lá chamou
o “Geo” para praticar roubos; que assim subiram na
moto que tinham roubado juntos  no centro  de João
Pessoa,  na  última  sexta  feira,  com o auxílio  de um
punhal; que a moto era uma Honda Bros de cor preta;
que  foram  para  o  Altiplano  e  fizeram  uma  vítima,
levando dela  o seu celular;  que chegou a  pegar  na
bolsa,  mas ficou  com a  bolsa  da  vítima;  que  quem
apontava a  arma durante  o  roubo era o  declarante;
que, assim, durante a fuga, foram pegos na descida do
Altiplano. (fl. 16)

O  réu  Geovani  dos  Santos  Carvalho,  quando  de  seu

interrogatório policial, confessou ter praticado o roubo em desfavor de Veruska

Miguel:

Que confessa ter praticado um assalto no dia de hoje
contra  uma  mulher  e  que,  na  ocasião,  subtraiu  um
aparelho  celular;  que  o  assalto  foi  praticado  na
companhia de um menor de nome “Té” de 15 anos de
idade; que afirma que foi chamado por seu colega “Té”
e  estava  em  casa  quando  este  chegou  fazendo  o
convite; que “Té” chegou em uma moto e saíram os
dois,  segundo  o  interrogado,  “só  foi  porque  estava
precisando”; que o assalto praticado contra a mulher
foi  no  bairro  do  Altiplano;  que  os  dois  saíram
combinados para botar “parada” […] (fl. 07)

Sob o crivo do contraditório (mídia digital de fl. 93), relatou que o

Desembargador João Benedito da Silva
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menor o chamou para ir para a praia e que ele foi com ele mas que quando

chegou  no  Altiplano,  o  menor  desviou  a  direção  da  motocicleta  e  assaltou

Veruska Miguel da Rocha. Que, nesse instante, ele – réu – estava na garupa

da moto. Afirmou que o menor já chegou com a moto até sua residência, não

sabendo de quem era a propriedade do veículo, e que somente tomou ciência

que o menor estava armado no momento em que este apontou a arma para a

vítima. Outrossim, fez o seu autorreconhecimento como sendo o da foto de fl.

26 ao lado do menor. 

As  testemunhas  arroladas  pela  Defesa,  Ariosvaldo  Neves  de

Araújo, Vanessa dos Santos e Josivaldo da Silva (mídia digital de fl. 93) em

nada contribuíram para o deslinde do feito, vindo aos autos tão somente para

relatar um, suposto, bom comportamento social.

Diante de todo o exposto, especificamente quanto ao roubo de um

aparelho  celular  praticado  contra  Veruska  Miguel,  nota-se  ser  irrefutável  a

materialidade  e  a  autoria  delitiva,  concentrando  a  tese  defensiva  na

necessidade  de  reconhecimento  da  redução  pela  participação  de  menor

importância.

No  entanto,  não  há  de  incidir  a  minorante  do  art.  29,  §1º  do

Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos

na prática delitiva, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação

do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de menor

importância. 

É  o  que  se  observa  no  caso  em epígrafe,  afinal,  do  conjunto

probatório  encartado  nos  autos,  especialmente  a  declaração  da  vítima

associada  com  a  do  menor,  conclui-se  não  somente  pela  comunhão  de

vontades entre os agentes como, também, o papel essencial do réu na trama

Desembargador João Benedito da Silva
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criminosa:  agilizar  a  fuga  de  seu  comparsa  (menor)  responsável  pela

abordagem.

Logo,  não há como se aplicar  a  redução do artigo 29,  §1º  do

Código Penal, nem como se adotar a tese de ausência de dolo do acusado,

uma vez que sua conduta mostra-se caracterizada como coautoria,  a  fazer

incidir o “caput” do artigo 29, in verbis: “quem, de qualquer modo, concorre para

o crime incide nas penas ae ste cominadas, na medida de sua culpabilidade”.

Quanto às qualificadoras, não há razão para a exclusão delas na

condenação, considerando ser inquestionável nos autos que ambos os crimes

foram  praticados  com  emprego  de  arma  (inciso  I)  e  concurso  de  pessoas

(inciso II), não sendo a negativa do réu, por si só, quanto ao roubo praticado

em desfavor de Liliane da Silva, suficiente para excluir essa última qualificadora

quando todo o conjunto probatório aponta em sentido contrário ao alegado.

Por  outro  lado,  apesar  de  não  ter  sido  matéria  levantada  no

recurso ora em lume, evidencio um equívoco que deve ser corrigido por essa

Instância de ofício.

A douta magistrada primeva expôs ser o caso de reconhecimento

de concurso material de crimes, com os seguintes fundamentos:

Constato que entre os dois roubos é de se aplicar o
concurso material uma vez que o crime que se seguiu
não  foi  uma  continuação  ou  prolongamento  do
primeiro  mas  reiteração  criminosa,  pois  foram
cometidos  em  diferentes  locais,  datas  e  horários
distintos e contra vítimas diversas. Assim, o primeiro
assalto  não  guarda  liame  subjetivo  com  a  segunda
subtração. (fl. 109)

No  entanto,  ao  contrário  do  exposto,  da  leitura  do  conjunto

probatório nota-se que o réu, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes

Desembargador João Benedito da Silva
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da mesma espécie (roubo majorado), que pelas condições de tempo, lugar e

maneira  de  execução  devem  ser  tidos  um  como  continuação  do  outro,  a

configurar o crime continuado delineado no art. 71 do CP.

Ora, o roubo praticado contra a vítima Liliane ocorreu na data de

04.03.16, às 15h20, enquanto o roubo em desfavor da ofendida Veruska se deu

três dias depois (07.03.16), também pelo período da tarde (13h30), em ambos

acompanhado do menor, na garupa da moto, que repetia o  modus operandi,

sendo responsável por abordar as vítimas, a evidenciar a existência de uma

sequência de ações, de um liame psíquico entre os fatos.

Nesse diapasão, há de ser a sentença, de ofício, reformada para

reconhecer a continuidade delitiva. 

Em sequência,  considerando as  penas dos dois  roubos foram,

individualmente,  estipuladas em 06 (seis)  anos de reclusão e 40 (quarenta)

dias-multa,  aumento  uma  delas  em  1/6  (um  sexto)1,  resultando  uma  pena

definitiva  de  07  (sete)  anos  de  reclusão  e  80  (oitenta)  dias-multa,  a  ser

cumprida no regime semiaberto, à luz do art. 33, §2º, “b” do Código Penal.

Forte  em tais  razões,  dou  provimento parcial  ao apelo para,

reconhecendo a continuidade delitiva, reduzir a pena para  07 (sete) anos de

reclusão,  a  ser  cumprida  no  regime,  inicial,  semiaberto,  e  80  (oitenta)

dias-multa. Comunique-se.

É como voto.

1 É  pacífica  a  jurisprudência  deste  Sodalício,  em  se  tratando  de  aumento  de  pena  referente  à
continuidade delitiva, aplicando-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. Na espécie, observando o universo de 2 (duas) infrações cometidas pelo réu, por lógica da
operação dosimétrica, deve-se considerar o aumento de 1/6 (um sexto). (STJ. HC 265.385/SP, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 6ª TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 24/04/2014).

Desembargador João Benedito da Silva



Apelação Criminal n. 0025950-69.2016.815.2002

       Presidiu  o  julgamento,  com  voto,   o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Arnóbio Alves Teodósio,  Presidente da Câmara Criminal, dele

participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Benedito da

Silva, relator, e Aluisio Bezerra Filho  ( Juiz convocado, com jurisdição limitada,

em substituição ao Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior).  Ausentes os

Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Carlos  Martins  Beltrão  Filho  e

Márcio Murilo da Cunha Ramos. Presente à Sessão o Exmo. Dr. Álvaro Cristino

Pinto Gadelha Campos, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em

João Pessoa, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de julho do ano de 2017.

Des. João Benedito da Silva
                                                         RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


