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APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO
EM  CONCURSO  FORMAL  IMPRÓPRIO.
IRRESIGNAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE  INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.  ACERVO  VASTO  E  CONFISSÃO  DO
RÉU.  CONDENAÇÃO  POR  TRÊS  ROUBOS  E  FALSA
IDENTIDADE  MANTIDA.  DESCLASSIFICAÇÃO  DE
ROUBO  PARA  FURTO.  SUBTRAÇÃO  DE  BENS
PRATICADA QUE REVELAM IMPOSIÇÃO DE TEMOR
AS  VÍTIMAS.  DESCLASSIFICAÇÃO  DESCABIDA.
PLEITO PARA REDUÇÃO DA PENA DOS CRIMES DE
ROUBO.  PRETENSO  RECONHECIMENTO  DO
CONCURSO  FORMAL PRÓPRIO.  PLURALIDADE  DE
VÍTIMAS ENCONTRANDO-SE EM ÔNIBUS. DESÍGNIO
ÚNICO.  ACOLHIMENTO  COM  O
REDIMENSIONAMENTO  DA  PENA. PROVIMENTO
PARCIAL DO APELO.

-  Quando o agente,  mediante uma só ação e com apenas um
desígnio  criminoso,  comete  vários  crimes  de  roubo  contra
vítimas  diversas,  aplica-se-lhe  a  regra  do  concurso  formal
próprio de crimes, prevista no art. 70, primeira parte, do Código
Penal. Precedentes.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos acima identificados.
 
ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

 
RELATÓRIO
 
Trata-se de Apelação Criminal interposta por Fabrício da Cruz

Sobral contra a sentença de fls. 84/89, proferida pelo MM Juiz Adilson Fabrício Gomes
Filho, da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital, a qual julgou procedente a denúncia
ajuizada  pelo  Ministério  Público  Estadual,  condenando  o  pelos  crimes  de  roubo



circunstanciado - artigo 157, caput (duas vezes) na forma do art. 70 parte final, todos do
CP c/c o art. 157 § 2º, inciso I e art. 307 ambos do Código Penal em concurso material
com os demais, art. 69 do CP - à pena de 19 (dezenove) anos de reclusão e 170 (cento
e setenta) dias-multa e 06 meses de detenção.

 
Consta da peça inaugural (fls. 02/05) que, no dia 15 de março de

2017, por volta das 9:30, no centro desta Capital, o réu teria simulado porte de arma de
fogo e subtraído R$ 104,00 (cento e quatro reais) da vítima Adeilson Cavalcante de
Mendonça e levado ainda R$ 180,00 (cento e oitenta reais) da empresa de transporte
Reunidas.

No dia  seguinte,  16/03/2017,  às 08:45h também no centro,  o
acusado, no interior de um ônibus, fazendo uso de uma faca, subtraiu um celular da
passageira  Michelle  Anne  Coutinho  de  Medeiros.  Ao  descer  do  ônibus  os  outros
passageiros junto com a vítima gritaram pega ladrão e a polícia conseguiu realizar a
prisão em flagrante.

Aditamento da denúncia para corrigir o nome e a qualificação
do acusado,  antes José Fábio da Silva  para  Fabrício da Cruz Sobral,  bem como
incluir o tipo penal de falsa identidade, art. 307 do Código Penal, ratificada a denúncia
nos demais termos, fls. 63/64.

Recebida a denúncia em 07/04/2017 fls. 59 e do aditamento em
02/05/2017 fls. 65.

Sentença  condenatória,  que  negou  o  direito  de  apelar  em
liberdade, fls. 84/89.

Nas  razões  recursais  (fls.  92/109),  a  defesa  alega  que  há
insuficiencia  probatória  o  que  impede  o  decreto  condenatório  do  crime  de  roubo
praticado contra a vítima Adilson e a Empresa de Unidas, pede de forma subsidiária que
seja desclassificado do crime de roubo para furto diante da falta de comprovação da
grave ameaça ou violência, isto em relação aos dois crimes. Alega estado de necessidade
com relação ao segundo crime, considerando que admite que roubou para usar drogas,
pugna pela absolvição quanto ao crime de falsa identidade, aduzindo que não praticou o
crime com o dolo.  Por  fim,  alega que o primeiro crime praticado contra  Adilson e
Reunidas houve unidade  de  designos,  pedindo que  seja  afastado o  concurso formal
impróprio.

Em contrarrazões (fls. 113/119), o representante do Ministério
Público de primeira instância, requereu a manutenção da condenação imposta.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, em parecer do
insigne  Procurador  de  Justiça  Francisco  Sagres  Macedo  Vieira opinou  pelo
desprovimento do recurso (fls. 128/138).

É o relatório.

VOTO 

Em suma, conforme relatado, a denúncia foi proposta narrando
que o réu, em 15/03/2017, teria simulado porte de arma de fogo e subtraído R$ 104,00
(cento e quatro reais) da vítima Adeilson Cavalcante de Mendonça e levado ainda R$



180,00 (cento e oitenta reais) da empresa de transporte Reunidas. E no dia seguinte,
16/03/2017, às 08:45h também no centro, o acusado, no interior de um ônibus, fazendo
uso  de  uma  faca,  subtraiu  um  celular  da  passageira  Michelle  Anne  Coutinho  de
Medeiros.

O MP ainda lhe imputa a prática do crime previsto no art. 307
(falsa identidade) do Código Penal,  por ter  o mesmo na tentativa de se esquivar da
responsabilidade criminal, falseado seu nome de José Fábio da Silva para Fabrício da
Cruz Sobral.

1. Quanto aos roubos realizados no dia 15/03/2017 (vítimas:
Adeilson Cavalcante de Mendonça  e Empresa de Ônibus Reunidas).

A tese  defensiva  irresigna-se  diante  do  decreto  condenatório,
alegando insuficiência probatória, no entanto o reconhecimento da vítima foi categórico,
tanto diante da autoridade policial quanto em juízo.

Vejamos depoimento dado na delegacia e confirmado em juízo
do sr. Adeilson Cavalcante de Mendonça (fls. 13):

“ Que ele declarante na qualidade de motorista do coletivo foi
vítima de um assalto por um elemento o qual fez menção de que estava armado, levando
dele declarante a importância de R$ 104 e da empresa a R$ 80,00 (oitenta reais) (…)
Que recebeu uma ligação do seu supervisor  pedindo para que ele  se dirigisse até  a
central de flagrantes,  onde houve uma prisão de um elemento o qual teria praticado
assalto a uma passageira no interior de um coletivo, e vindo a Central, reconheceu o
elemento como sendo o autor do assalto a ele no dia anterior.”

A  fidelidade  do  depoimento  da  vítima  é  suficiente  para
comprovar a autoria do crime. Também é induvidosa a materialidade do crime, já que as
vítimas tiveram os bens subtraídos mediante ação capaz de causar temor. 

Ora, em juízo na sua descrição, a vítima, Adeilson, frisou que ao
entrar no ônibus o réu teria usado o velho jargão “passe o dinheiro que você já sabe
como  é”,  tal  abordagem  faz  clara  alusão  a  não  reagir  para  evitar  consequências
negativas. E, infelizmente, temos que constatar que os motoristas de ônibus público já
vivem aterrorizados  com o  alto  volume  de  casos  de  assalto  e  morte  durante  estas
abordagens, o temor já é inerente desta forma de atuar, típica e covarde. 

Daí, porque mostra-se impossível a desclassificação do crime de
roubo para furto.

No  que  toca  a  dosimetria  o  apelo  tenta  revelar  que  houve
unidade de designos na prática crimosa, pedindo que seja afastado o concurso formal
impróprio.

Neste ponto, merece prosperar o apelo, considerando que nesta
abordagem ao motorista do ônibus,  que hoje também exerce a vez de cobrador dos
valores  das  passagens,  o  réu manifesta-se com um único intuito  entrar  no ônibus  e
alcançar o maior volume de dinheiro ou pertences possível.

Desta  feita,  há  que  se  afastar  o  concurso  formal  impróprio,
aplicando o concurso formal próprio, nos termos do art. 70, primeira parte, do Código
Penal,  pois  quando  o  agente,  mediante  uma  só  ação  e  com  apenas  um  desígnio
criminoso, comete vários crimes de roubo contra vítimas diversas, aplica-se-lhe a regra
do concurso formal próprio de crimes, prevista no art. 70, primeira parte, do Código



Penal. Vejamos:
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.

Parágrafo único - Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do
art. 69 deste Código.

De fato, assiste razão ao recorrente na presente irresignação.

A teor  do  entendimento  consolidado no Superior  Tribunal  de
Justiça,  praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma
só ação, sendo subtraídos bens pertencentes a duas ou mais vítimas distintas, tem-
se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único,
visto  que  violados  patrimônios  distintos.  Nesse  sentido,  cito  os  seguintes
precedentes:

"[...]  2.  Praticado  o  crime  de  roubo  em  um  mesmo  contexto  fático,
mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o
concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que
violados  patrimônios  distintos.  Precedentes.  [...]."  (HC  319.513/SP,  Rel.
Ministro  ROGERIO  SCHIETTI  CRUZ,  SEXTA  TURMA,  julgado  em
07/04/2016, DJe 20/04/2016)

“(…) 2. A teor do entendimento consolidado desta Corte, foi reconhecida
a prática  pelo réu  de dois  crimes  de roubo qualificado,  em concurso
formal próprio (Código Penal, art. 70, primeira parte), já que, mediante
uma  só  ação  e  no  mesmo  contexto  fático,  foram  subtraídos  bens
pertencentes a duas vítimas distintas. Precedentes.
7. Writ não conhecido. Habeas corpus concedido, de ofício, determinar que o
Juízo das Execuções proceda à nova dosimetria das penas, devendo incidir o
aumento  de  1/6  pela  continuidade  delitiva,  com  extensão  dos  efeitos  da
ordem aos corréus Luciano Marques da Silva e Joel  de Albuquerque,  nos
moldes do art. 580 do Código de Processo Penal.
(HC  325.160/SP,  Rel.  Ministro  RIBEIRO  DANTAS,  QUINTA TURMA,
julgado em 04/05/2017, DJe 09/05/2017)

Ainda, a fim de corroborar tal entendimento, trago à colação os
seguintes julgados de Tribunais Estaduais:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  Roubo  majorado.  Pluralidade  de  vítimas.
Recurso  defensivo.  Desígnio  único.  Alteração  para  o  concurso  formal
próprio. Adequação da pena. Provimento parcial.  Crime praticado contra
várias  vítimas,  num mesmo contexto  fático,  a  hipótese  é  de  concurso
formal próprio, inobstante tenha atingidos patrimônios distintos, o único
desígnio  do  agente  é  o  de  subtrair. Apelo  provido.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00137321420138152002,  Câmara
Especializada Criminal, Relator DES LUIZ SILVIO R. JUNIOR , j. em 12-
03-2015)

EMENTA.  PENAL.  PROCESSO  PENAL  -  ROUBO  CONSUMAÇÃO.
CONCURSO. PENA (...).  De outro  giro,  ficando certo  que os  agentes,
mediante  uma  única  ação,  desdobrada  em  vários  atos,  subtraíram  o
patrimônio de mais de uma vítima, tudo em um mesmo contexto fático,
impõe-se  o reconhecimento  do concurso  formal  próprio,  afastado por
política criminal o concurso formal impróprio, não sendo caso de crime
único, porém, isto em razão da diversidade de vítimas e de patrimônios



desfalcados, mostrando-se correto o acréscimo adotado na sentença com
base  no  número  de  lesados. Ademais,  correto  o  processo  dosimétrico
operado, eis que corretamente exacerbada a pena base por força da maior
reprovabilidade  da  conduta  e  das  circunstâncias  desfavoráveis,  porque  os
agentes, além de ameaçar as vítimas, ainda agrediram uma delas de forma
desnecessária e extremamente violenta, o que foi considerado pelo juiz no
calibre respectivo, mostrando-se corretas a redução pela confissão na fase
intermediária e pela tentativa, nesta observado o iter criminis percorrido em
sua  razão  inversa,  também  sendo  adequado  o  acréscimo  pelo  concurso
formal.  (TJ-RJ  ,  Relator:  DES.  LUIZ  ZVEITER,  Data  de  Julgamento:
16/09/2014, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL) – g.n.

Na hipótese dos autos, na abordagem aqui tratada, não há
como evidenciar a autonomia de desígnios, elemento essencial para a aplicação do
concurso formal impróprio.

Pois  bem.  O  concurso  formal  perfeito é  aquele  em  que  o
agente pratica duas ou mais infrações penais por intermédio de uma única conduta.  A
vontade do agente é praticar uma única conduta, independentemente do número
de delitos que vai executar. Partindo dessa premissa, é que se aplica a pena mais grave
com o aumento de 1/6 (um sexto) até ½ (metade). 

Já  o  concurso  formal  imperfeito ocorre  quando  a  conduta  é
dolosa e os crimes resultam de desígnios autônomos. É a hipótese segundo a qual, com
uma única  ação,  o  agente  pratica  diversos  crimes,  prevendo e  querendo todos eles,
motivo pelo qual devem ser somadas as penas.

Observa-se da prova colhida nos autos que a ação do apelante se
enquadra na primeira hipótese, não tendo restado caracterizado “desígnios autônomos”. 

Como exposto,  nos casos de roubos cometidos contra vítimas
distintas,  mas  ocorrido  no  mesmo  contexto  fático,  como  é  o  caso  dos  autos,
especificamente a abordagem feita a Adeilson Cavalcante de Mendonça, subtraindo
dinheiro deste e da Reunidas a jurisprudência pacificou-se no sentido da aplicação
da  regra  do concurso  formal  próprio,  sendo  irrelevante  o  fato  de  atingir
patrimônios distintos. 

Logo, o pleito recursal merece acolhimento, nesta parte,  a
fim de permitir a aplicação da regra do concurso formal próprio,  na forma já
explicitada. Procedo, assim, ao redimensionamento da reprimenda, antes de passar
a fazê-la necessária discorrer sobre a abordagem a vítima Michelle Anne Coutinho
de Medeiros.

Não há como incluir o crime praticado contra a vítima  Michelle
Anne Coutinho de Medeiros na análise feita para admitir o concurso formal próprio, isto
porque  a  abordagem  se  revela  em  dia  distinto,  local  distinto,  com  características
distintas. Ora, no momento que abordou a passageira a conduta do réu foi totalmente
distinta do dia anterior, pois inicialmente assaltou-a após segui-la e usando de uma faca
de serra, distanciando-se da reiteração delitiva com características de continuidade.

Quanto ao crime previsto no art.  307 do Código Penal,  falsa
identidade, a defesa alega a ausência de dolo. Vejamos o que preceitua o art. 308 do CP.

Art. 307 - Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para



obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar
dano a outrem: 
Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não
constitui elemento de crime mais grave.

A conduta do acusado se adequa exatamente ao tipo penal, tendo
nitidamente intenção de esquivar-se da responsabilidade criminal.

Ademais,  há  que  se  registrar  que,  embora  não  possa  ser
usado em seu desfavor como maus antecedentes, o acusado em sua adolescência
praticou mais de 10 (dez) atos análogos a roubo ou furto (fls. 47/49). O que, neste
momento, ressalto apenas, para demonstrar a sua intenção em praticar condutas
ilícitas, sendo isto uma tônica em sua vida, constatação triste para um jovem de
apenas 19 (dezenove) anos.

Quanto ao pleito de reconhecimento de estado de necessidade,
como excludente de ilicitude, no que toca ao segundo roubo, alegando-se a necessidade
do dinheiro para alimentar o seu vício mostra-se esta totalmente descabida. Registre-se
ainda de forma oportuna que o acusado, inclusive, já teria dinheiro em suas mão para
alimentar tal vício, afinas já havia praticado anteriormente outros dois roubos,.

Assim,  é  totalmente  desarrazoada  e  destituída  de  respaldo
jurídico a pretensão de incidência da causa excludente do estado de necessidade.

 
2. Passemos a dosimetria.

Corretamente analisada as circunstâncias do art. 59, fixando
corretamente a pena base, não merece retoque neste ponto.

Quanto  aos  crimes  praticados  contra  vítimas  Adeilson  e
Reunidas - a sentença, foi aplicada a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 06 (seis)
meses e de reclusão, para cada crime de roubo. Reconhecendo a figura do concurso
formal próprio - art. 70, primeira parte do CP -   e tratando-se de penas idênticas,
deve ser considerada apenas uma delas, aumentada de um sexto (1/6) até a metade (½),
ressaltando  que  a  jurisprudência  consolidou-se  no  sentido  de  que  o  critério  a  ser
vislumbrado na escolha da fração de aumento é a quantidade de crimes cometidos.

Assim, em razão do concurso formal próprio, considerando-
se que o agente praticou, 2 (dois) crimes de roubo, a pena deverá ser aumentada
em 1/5 (um quinto), o que corresponde ao aumento de 01 (um) ano e 01 (um) mês, o
que resulta na pena de  06 (seis)  anos e 7 (sete) meses de reclusão. Igualmente,
quanto à pena de multa aplicada em 50 (cinquenta) dias para cada crime de roubo,
em  razão  do  concurso  formal  próprio,  deve  ser  aumentada  em  8  (oito)  dias,
totalizando 58 (cinquenta e oito) dias-multa.

Aplicando-se a  pena  nova pena  aplicada   06 (seis)  anos  e  7
(sete) meses  de  reclusão  somada  a  pena  aplicada  ao  crime  de  roubo  praticado  em
concurso  formal  próprio  ao  formal  impróprio,  praticado  contra  Michelle  Anne  (dia
oposto e circuntâncias diferentes) pena de  08 (oito) anos e 70 (setenta) dias multa ,
acrescentando ainda o crime de falsa identidade 06 (seis) meses de detenção. Tem-se
como pena definitiva 14 (quatorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 128 (cento e
vinte oito) dias de multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do



fato e 06 meses de detenção (referente ao crime de falsa identidade).

Concluis-e  que  a  pena  anteriormente  aplicada  em  19
(dezenove) anos de reclusão e 170 dias e 06 meses de detenção está sendo afastada,
tornando definitiva a pena de 14 (quatorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 128
(cento e vinte oito) dias de multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à
época do fato, referentes aos roubos e  06 meses de detenção (referente ao crime de
falsa identidade.

Quanto  ao  regime  inicial  de  cumprimento  de  pena,  deverá
permanecer o  regime inicial fechado fixado na sentença, nos termos do art. 33, §2º,
alínea “a” do CP, em razão da reprimenda ultrapassar e muito os oito anos, conforme
previsão de lei.

Inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direito, pelos impedimentos constantes no art. 44, incisos I e II do CP.

Igualmente incabível a aplicação do sursis  da pena previsto no
art. 77 do CP, pelo quantum da condenação arbitrado.

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  AO
APELO para reduzir a pena do réu anteriormente fixada em 19 (dezenove) anos de
reclusão e 170 (cento e setenta) dias e 06 (seis) meses de detenção, para a pena de
14 (quatorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão e  128 (cento e vinte oito) dias de
multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, referentes
aos roubos e 06 meses de detenção (referente ao crime de falsa identidade – art. 307 do
CP), permanecendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal, dele participando também
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Márcio Murilo da Cunha Ramos,
relator, Arnóbio Alves Teodósio, revisor, e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito
convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador).

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Francisco  Sagres
Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 20 de fevereiro de 2018.

Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


