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APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIMES  CONTRA  O
PATRIMÔNIO. ROUBOS  MAJORADOS.  USO  DE
ARMA  E  CONCURSO  DE  PESSOAS.
IRRESIGNAÇÃO.  PLEITO  PELO
RECONHECIMENTO  DA  CONTINUIDADE
DELITIVA  OU  CONCURSO  FORMAL  PRÓPRIO.
DOIS PRIMEIROS CRIMES PRATICADOS EM UMA
MESMA  AÇÃO  DELITIVA.  UNIDADE  DE
DESÍGNIOS. CONDUTA PRATICADA CONTRA AS
VÍTIMAS EM UM MESMO CONTEXTO FÁTICO.
INCIDÊNCIA DA 1ª  PARTE  DO  ART.  70  DO  CP.
CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. APLICAÇÃO DA
PENA MAIOR EXASPERADA EM 1/6 (UM SEXTO).
TERCEIRO  CRIME  PRATICADO  EM  AÇÃO
INDEPENDENTE.  CONCURSO  MATERIAL  EM
RELAÇÃO  AOS  DEMAIS.  ART.  69  DO  CP.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

- Tendo os autos revelado a existência do concurso
formal  perfeito  (unidade  de  desígnios),  por  ter,  o
réu, com uma só ação perpetrada no mesmo local,
roubado os bens de duas vítimas distintas, impõe-se,
à  luz  do  art.  70  (1ª  parte)  do  Código  Penal,  a
aplicação da exasperação das penas.

- Embora praticado o terceiro assalto no mesmo dia,
o contexto probatório revela que fora cometido em
outra  ação  delitiva,  totalmente  independente  das
demais, restando acertada a sentença, neste ponto,
ao  considerar  a  regra  estabelecida  no  art.  69  do
Código Penal (concurso material).
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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,  nos
termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Perante a 1ª Vara da Comarca da Capital, Carlos Eduardo de
Almeida Camilo, devidamente qualificado, foi denunciado como incurso nas sanções
do art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, c/c o art. 69, ambos do CP, conforme
narrativa constante da exordial acusatória que passo a transcrever (fls. 02/05):

“Constam  dos  autos  que  o  acusado,  acima
qualificado, na companhia de terceira pessoa identificada apenas pelo
nome de ‘DANIEL’, no dia 24 do mês de novembro do ano de 2016,
cometeu  quatro  crimes  de  roubos  contra  vítimas  variadas  em  típica
habitualidade  criminosa,  caracterizadora  do  concurso  material  de
crimes.

O primeiro crime de roubo, do tipo majorado pelo
concurso de pessoas e pelo uso de arma, no caso de fogo, foi perpetrado
no dia 24 do mês de novembro do ano de 2017 (sic),  por  volta  das
13h00, quando o acusado, acima qualificado, e seu comparsa, no Bairro
dos Novais, nesta Capital, na Avenida Desembargador Santos Stanislau,
subtraiu de Júlio  Sales Maciel  a sua motocicleta da marca HONDA,
modelo XRE de 300 cilindradas,  de cor vermelha e com placa OGG
6557-PB.

Conforme  se  infere  do  inquérito  policial  que
embasa esta peça, no dia e hora acima mencionados, Júlio Sales Maciel
transitava em mencionada artéria, guiando a sua motocicleta, quando
foi abordado pela dupla de ladrões, os quais, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo e violência física, anunciaram
um assalto e efetuaram a subtração do bem móvel já identificado.

O segundo e o terceiro crimes de roubo, também
majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma, no caso de fogo,
foram cometidos no mesmo dia 24 do mês de novembro do ano de 2016,
por volta das 20h30min., quando o acusado, acima qualificado, e seu
parceiro, no Bairro João Paulo II, nesta Capital, precisamente na Rua
Francisco Tito da Silva, nas imediações do MAKRO, Mercadinho TAITI,

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0034513-52.2016.815.2002                               CMBF - Relator 2



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

quando, mediante grave ameaça, subtraíram da sua proprietária Elizete
Dias de Maria Menezes a quantia de R$ 101,00 (quinhentos reais) em
espécie, valor relativo ao que até então tinha sido apurado em referido
estabelecimento comercial.

Depois  de  efetuar  a  subtração  do  dinheiro  de
Elizete  Dias  de  maria  Menezes,  os  ladrões  se  voltaram contra  João
Farias  de  Sales,  que  estava  lanchando  no  local,  de  quem,  em ação
autônoma e independente em relação a outra, roubaram um aparelho de
telefone celular de marca Alcatel.

Já o terceiro crime de roubo foi praticado contra
Cícero  Francisco  Duarte,  proprietário  da  Panificadora  Maria  Alice,
localizada no bairro Ernani Sátiro, nesta Capital, no mesmo dia 24 do
mês de novembro do ano de 2016, sendo que por volta das 21h00min..

A exemplo do segundo e terceiro crime de roubo, o
acusado  e  seu  comparsa  chegaram  no  local  na  motocicleta  que
roubaram  de  Júlio  Sales  Maciel,  e  munidos  com  armas  de  fogo,
anunciaram  um  assalto,  efetuando  a  subtração  de  uma  carteira  de
cédulas com a quantia de R$ 50,00 e um aparelho de telefone celular da
marca MOTOROLA, modelo MOTO G, ambos de propriedade de Cícero
Francisco Duarte.

Após a execução dos crimes de roubo narrados, o
acusado  e  seu  comparsa  tomaram  destino  ao  bairro  Vieira  Diniz,
quando  se  depararam  com  uma  guarnição  da  Polícia  Militar  da
ROTAM,  que  deu comando de  parada,  não obedecida pela dupla  de
ladrões, quando se deu início a uma perseguição que se desenvolveu até
a Comunidade CHATUBA, no Padre Ibiapina, local em que ocorreu uma
troca  de  tiros  entre  os  autores  das  infrações  penais  e  os  Policiais
Militares.

Durante a troca de tiros, o ladrão identificado pelo
nome de  DANIEL foi  atingido por  um disparo que  foi  efetuado pelo
próprio Carlos Eduardo de Almeida Camilo e apesar de socorrido pela
guarnição da Polícia Militar, veio a óbito.

Carlos  Eduardo  Almeida  Camilo  também  saiu
ferido e conseguiu atingir com um disparo uma das motocicletas usadas
pela Polícia Militar.

Em  poder  do  acusado  e  seu  comparsa  foram
encontradas  as  res  furtivae,  as  quais  foram  devolvidas  aos  seus
legítimos proprietários, as vítimas, que reconheceram Carlos Eduardo
Almeida Camilo como sendo um dos autores dos crimes de roubo.

Muito  embora  os  fatos  delituosos  acima
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mencionados, além de serem crimes da mesma espécie e estejam unidos
pelas mesmas circunstâncias objetivas, vale dizer condições de tempo
(conexão  temporal),  de  local,  vez  que  consumados  em  ônibus  que
realizavam  o  mesmo  trajeto  (conexão  espacial),  utilizando-se  os
acusados  do  mesmo  modus  operandi  (conexão  modal),  inexistente  a
continuidade  delitiva,  faca  a  não  presença  de  unidade  de  desígnios,
condição  de  natureza  subjetiva  que  também  é  exigida  para  o
acolhimento desta modalidade de concurso de crimes.

É que não presente no cometimento dos crimes de
roubo um dolo unitário ou global, a caracterizar a unidade de desígnios.

Na  verdade,  os  dois  delitos  não  resultaram  da
execução  de  um  plano  preconcebido,  ou  seja,  arquitetados
anteriormente  para  serem praticados  em  série,  fato  que  os  ligariam
subjetivamente, sendo, sim, fruto de ações autônomas do acusado, que,
com  seu  comparsa,  agiu  com  habitualidade,  em  típica  reiteração
criminosa, configurando o concurso material.

Em resumo, não se verifica vínculo subjetivo entre
os  eventos  criminosos,  isto  é,  entrelaçamento  entre  as  condutas
delituosas,  no  sentido  de  demonstrar  que  a  ação  posterior  é  um
desdobramento da anterior.”

Auto de Apresentação Espontânea por Policiais (fl. 16).

Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 17 e 18).

Recebimento da denúncia em 13.03.2017 (fl. 121).

Laudo  de  Exame  de  Residuograma  de  Chumbo  nº
02.01.03.112016.10745, cuja conclusão apresentada pela Perita foi no sentido de que
fora  constatada  a  presença  de  um  dos  componentes  do  resíduo  de  tiro  na  mão
esquerda de Carlos Eduardo de Almeida Camilo, sendo o uso da arma de fogo para
produção de tiro uma das possibilidades que explicam essa presença (fls. 144/147).

Ultimada a instrução criminal e oferecidas as alegações finais
pelo Ministério Público (fls.  167/175) e pela Defesa (fls.  176/180),  o Juízo  a quo
sentenciou  (fls.  181/185-v),  julgando parcialmente  procedente a  Denúncia  para
condenar o réu Carlos Eduardo de Almeida Camilo, como incursos nas sanções do art.
157, §2º, I e II (duas vezes), na forma do art. 70, parte final, todos do CP c/c o art.
157, §2º, incs. I e II, do CP, em concurso material com os demais – art. 69 do mesmo
diploma, absolvendo-o do crime do art. 163, §1º, inc. III, do CP (emendatio libelli
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apresentadas  pelo  Ministério  Público  nas  Alegações  Finais),  fixando-lhe,  a
reprimenda da seguinte maneira:

- Pelo crime praticado  contra a vítima Elizete Dias de Maria
Menezes: após análise das  circunstâncias judiciais, o juízo  a quo fixou a pena-base
em 07 (sete) anos de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, atenuou a pena em 06
(seis) meses, em face da confissão espontânea, bem como reduziu-a em mais 06 (seis)
meses, por ser o réu menor de 21 (vinte e um) anos, resultando, nesta fase, em uma
pena de 06 (seis) anos de reclusão. Na terceira fase dosimétrica, reconheceu as causas
de aumento relativas ao concurso de pessoas e pelo emprego da arma, de modo que a
pena  foi  elevada  em 1/3  (um terço),  tornando-a  definitiva  em  08  (oito)  anos  de
reclusão.

No tocante à pena pecuniária, o magistrado de base fixou-a em
60 (sessenta)  dias-multa, esta,  à  razão de 1/30 (um trigésimo) do salário  mínimo
vigente à época dos fatos.

-  Pelo crime praticado  contra  a  vítima João Farias  de  Sales:
após análise das circunstâncias judiciais, o juízo a quo fixou a pena-base em 06 (seis)
anos de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, atenuou a pena em 06 (seis) meses,
em face da confissão espontânea, bem como reduziu-a em mais 06 (seis) meses, por
ser o réu menor de 21 (vinte e um) anos, resultando, nesta fase, em uma pena de 05
(cinco)  anos  de  reclusão.  Na  terceira  fase  dosimétrica,  reconheceu  as  causas  de
aumento relativas ao concurso de pessoas e pelo emprego da arma, de modo que a
pena foi elevada em 1/3 (um terço),  tornando-a definitiva em  06 (seis) anos e 08
(oito) meses de reclusão.

No tocante à pena pecuniária, o magistrado de base fixou-a em
50 (cinquenta) dias-multa, esta, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
vigente à época dos fatos.

- Pelo crime praticado contra a vítima Cícero Francisco Duarte:
após análise das circunstâncias judiciais, o juízo a quo fixou a pena-base em 06 (seis)
anos de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, atenuou a pena em 06 (seis) meses,
em face da confissão espontânea, bem como reduziu-a em mais 06 (seis) meses, por
ser o réu menor de 21 (vinte e um) anos, resultando, nesta fase, em uma pena de 05
(cinco)  anos  de  reclusão.  Na  terceira  fase  dosimétrica,  reconheceu  as  causas  de
aumento relativas ao concurso de pessoas e pelo emprego da arma, de modo que a
pena foi elevada em 1/3 (um terço),  tornando-a definitiva em  06 (seis) anos e 08
(oito) meses de reclusão.
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No tocante à pena pecuniária, o magistrado de base fixou-a em
50 (cinquenta) dias-multa, esta, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Com fundamento no art. 70 (segunda parte) do CP, o Juízo  a
quo somou as penas aplicadas aos crimes cometidos contra as vítimas Eliete e João,
ou seja, 08 (oito) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa + 05 (cinco) anos e 08
(oito) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, totalizando 13 (treze) anos e 08
(oito) meses e 110 (cento e dez) dias-multa.

À  pena  supra,  fora  somada  a  reprimenda  imposta  ao  delito
praticado contra a vítima Cícero, ou seja, 13 (treze) anos e 08 (oito) meses e 110
(cento e dez) dias-multa + 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses e 50 (cinquenta) dias-
multa, totalizando 19 (dezenove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 160 (cento
e sessenta) dias-multa.

Para cumprimento da pena corporal fora fixado o regime inicial
fechado.

Irresignado  com  o  decisório  adverso,  o  réu  recorreu  a  esta
Superior  Instância  (fl.  190),  pugnando  em  suas  razões  (fls.  191/202)  que  seja
reconhecida  a  incidência  do  crime  continuado.  Alternativamente,  requer  seja
reconhecido o concurso formal na modalidade própria para os dois primeiros delitos.

Ofertadas as contrarrazões (fls.  204/207),  através das quais o
representante do Ministério Público requer seja improvido o recurso de apelação.

Já nesta Instância, seguiram os autos à douta Procuradoria de
Justiça que, em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 212/214).

É o relatório.

VOTO

MÉRITO

A  pretensão  recursal  consubstancia-se  na  contrariedade  à
sentença condenatória proferida pelo Magistrado singular, pugnando o apelante seja
reconhecida  a  incidência  do  crime  continuado.  Alternativamente,  requer  seja
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reconhecido o concurso formal na modalidade própria para os dois primeiros delitos.

Conforme  se  depreende  dos  presentes  autos,  o  apelante  foi
absolvido em relação ao fato delitivo suportado por Júlio Sales Maciel, tendo sido
condenado pela prática de três crimes de roubo majorado, praticados em face das
vítimas Elizete Dias  de  Maria  Menezes,  João Farias de  Sales e  Cícero Francisco
Duarte.

Pois bem. Analisando a dinâmica dos crimes supramencionados
verifica-se  que,  em  relação  ao  assalto  cometido  pelo  apelante  no  interior  do
Mercadinho  TAITI  –  localizado  no  bairro  João  Paulo  II,  nesta  Capital  –  foram
vítimas a sua proprietária, Elizete Dias de Maria Menezes, e João Farias de Sales,
que estava lanchando no local.

Neste  caso,  deve  incidir  a  regra  do  concurso  formal  próprio
previsto no art. 70, 1ª parte, do Código Penal, porquanto as condutas se deram com
“unidade  de  desígnios”,  e  não  com “desígnios  autônomos”,  estando  presentes  os
requisitos  objetivos  do tempo (24 de novembro de 2016) e  do lugar  (interior  do
mencionado estabelecimento).

Nos termos do supracitado dispositivo:

“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.”

Com efeito, o apelante em uma mesma situação fática, ou seja,
interior  do Mercadinho TAITI,  se deparou com as vítimas Elizete Dias  de Maria
Menezes e João Farias de Sales e, conquanto atingidos patrimônios distintos, com
uma única ação, agindo com unidade de desígnios, cometeu dois crimes de roubo,
situação que é própria da interpretação do art. 70, 1ª parte, do Código Penal.

No caso em apreço, não se pode falar em continuidade delitiva
sobre os crimes perpetrados contra as vítimas Elizete Dias e João Farias – já que,
repita-se, praticados em uma única ação – porquanto a referida forma de concurso de
crimes exige, nos termos do art. 71 do CP, que a prática delitiva se dê mediante mais
de uma ação.
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A situação dos autos revela, de fato, unidade de desígnios, pois
ele,  em uma única  abordagem,  no mesmo lugar  (interior  do Mercadinho TAITI),
intentou contra as vítimas já referidas, que não foram previamente visadas, de modo
que buscara um só resultado, devendo incidir, ao caso, o “concurso formal próprio”,
com a exasperação da pena (de um sexto até metade).

A propósito, vejamos a orientação da jurisprudência pátria:

“Insustentável o acolhimento da alegativa de crime
único, uma vez que restou sobejamente demonstrada
a  configuração  do  concurso  formal  próprio  de
crimes,  haja  vista  o  réu,  mediante  uma  ação,  ter
violado  o  patrimônio  de  duas  vítimas  distintas.”
(TJPB - APL 0008075-54.2014.815.2003 - Rel. Des.
Márcio Murilo da Cunha Ramos - DJPB 22/11/2016
- Pág. 10).

“O  réu  que,  mediante  uma  só  ação,  pratica  dois
delitos  distintos,  deve  ter  reconhecida  a  hipótese
legal do concurso formal, prevista no art. 70, caput,
do  CP,  e  não  a  de  crime único.”  (TJMG -  APCR
1.0024.14.314927-6/001 - Rel. Des. Nelson Missias
de Morais - DJEMG 16/11/2016).

“PENAL.  CRIME  CONTRA  0  PATRIMÔNIO.
ROUBO  MAJORADO.  MATERIALIDADE  E
AUTORIA  INDUVIDOSAS.  INVERSÃO  DA
POSSE.  CONSUMAÇÃO.  VÍTIMAS DIVERSAS.
CONDENAÇÃO.  CONCURSO  FORMAL
IMPRÓPRIO.  INADEQUAÇÃO  AO  CASO.
DESÍGNIO ÚNICO.  ADEQUAÇÃO DA PENA À
PRIMEIRA PARTE DO CAPUT DO ART. 70 DO
CP. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Havendo prova da
materialidade e não existindo dúvidas da participação
dos  apelantes,  bem  assim,  de  que  dois  deles
detiveram alguns  dos  objetos  subtraídos,  correta  a
condenação  pelo  crime  de  roubo  majorado
consumado.  2.  Praticando o  réu  o  crime de  roubo
contra  várias  vítimas,  num  mesmo  contexto,  a
hipótese é de concurso formal próprio, isto porque,
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conquanto  atingidos  patrimônios  distintos,  o  único
desígnio do agente é o de alcançar a subtração.  3.
Condenações  mantidas.  Readequação  das  penas.
Apelos providos, em parte.” (TJPB - Rec. 0000284-
70.2015.815.0751  -  Rel.  Des.  José  Guedes
Cavalcanti Neto - DJPB 13/10/2016; Pág. 9).

Portanto,  necessário  modificar  a  sentença,  neste  ponto,
observando-se  a  regra  estabelecida  pelo  art.  70,  1ª  parte,  do  Código  Penal,  para
aplicar em relação aos delitos patrimoniais praticados contra as vítimas Elizete Dias
de Maria Menezes e João Farias de Sales, a mais grave das penas, no caso, 08 (oito)
anos  de  reclusão,  aumentada  de 1/6  (um sexto),  chegando-se  ao montante  de  09
(nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Salienta-se  que,  segundo  a  jurisprudência,  a  pena  de  multa,
independentemente do tipo de concurso de crimes, será sempre somada.

Assim, para os crimes praticados contra as supracitadas vítimas,
restou, por ocasião do julgamento do presente recurso, a pena corporal de 09 (nove)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

No  tocante ao crime de roubo praticado contra a vítima Cícero
Francisco Duarte, embora praticado no mesmo dia, o contexto probatório revela que
fora cometido em outra ação delitiva, totalmente independente das demais.

No  caso,  o  crime  em  comento  fora  praticado  no  interior  da
Panificadora  Maria  Alice,  localizada  em outro  bairro  (Ernani  Sátiro),  não  sendo
cabível a aplicação da regra do concurso formal, tampouco da continuidade delitiva,
restando acertada a sentença, neste ponto, ao considerar a regra estabelecida no art.
69 do Código Penal (concurso material).

Contudo,  considerando a  modificação  da  pena  em relação  aos
crimes praticados contra as vítimas Elizete Dias de Maria Menezes e João Farias de
Sales – por ter sido reconhecida a incidência da regra esculpida no art. 70 (1ª parte)
do CP – restando para ambos os crimes a reprimenda de 09 (nove) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, a esta, somo a pena definida para o crime de roubo praticado em
face da vítima Cícero Francisco Duarte, no caso, 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, nos termos do art. 69 do CP, totalizando 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Ante  o  exposto,  dou  provimento  parcial ao  presente  recurso
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apelatório para  – reconhecendo a incidência do concurso formal  próprio entre  os
crimes praticados contra as vítimas Elizete Dias de Maria Menezes e João Farias de
Sales –  reduzir a pena corporal imposta ao apelante, passando para  16 (dezesseis)
anos de reclusão,  mantida a pena pecuniária, bem como o regime de cumprimento
inicial da pena.

É o meu voto.

Presidiu o julgamento o Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão
Filho, Presidente da Câmara Criminal e relator, dele participando o Exmo. Sr. Juiz de
Direito Tércio Chaves de Moura (convocado, com jurisdição limitada, para substituir
o  Exmo.  Sr.  Des.  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos),  revisor,  e  o  Exmo.  Sr.  Des.
Arnóbio Alves Teodósio.

Presente à sessão de julgamento o Exmo. Sr.  Francisco Sagres
Macedo Vieira, 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 22
de Março de 2018.

João Pessoa, 28 de Março de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho 
            Relator
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