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APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS  SIMPLES.
MATERIALIDADE E AUTORIA INQUESTIONÁVEIS. FATO
AMPLAMENTE COMPROVADO. RECONHECIMENTO DO RÉU
PELAS  VÍTIMAS.  CONFISSÃO  EM  JUÍZO.  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 PARCIAL
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, além disso, confessou em juízo a prática dos delitos.

- 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.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA  a  Câmara  Criminal  do  Egrégio  Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
apelo para reconhecer a continuidade delitiva e redimensionar a pena para 04 anos
e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa em regime semiaberto, em harmonia com o
parecer.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por  Daniel
Clementino Ângelos, através da qual se insurge contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de João Pessoa/PB, Dr. Adilson Fabrício Gomes Filho,



que julgou procedente denúncia ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Paraíba,
condenando-o pela prática dos crimes de roubo simples (art. 157, CP), duas vezes, em
concurso material.

Exsurge da peça inicial acusatória (fls. 02/03) que, no dia 11 de
março de 2017, nas imediações de um depósito de construção, no bairro do Grotão, o
acusado teria subtraído a carteira da vítima Cristiano Farias Alves, contendo sua cédula
de identidade, cartão de poupança da CEF, cartão do Banco do Brasil e a importância de
R$ 500,00 (quinhentos reais). Instantes depois, já no bairro de Oitizeiro, subtraiu um
aparelho celular  da vítima Juliana Simões Leite,  sendo detido por  populares  que se
aglomeraram no local, sendo, logo em seguida, preso em flagrante pela polícia militar.

Recebida a denúncia em 24/abril/2017 (fl. 87), o réu foi
regularmente citado, apresentando resposta à acusação, fls. 90/91.

Ultimada a instrução processual, o juízo a quo proferiu sentença
(fls. 110/113), condenando-o pelos crimes de roubo simples (duas vezes), praticados em
concurso material,  sendo-lhe imposta a pena definitiva de 08 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, além de 20 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo
vigente à época dos fatos. De acordo com a sentença, a pena-base por cada um dos
crimes de roubo praticados foi fixada em cinco anos de reclusão. A pena foi minorada
em 01 ano, em virtude da confissão espontânea e da menoridade relativa, inexistindo
causas especiais de aumento e diminuição a ser consideradas, tornando-se definitiva\ em
04 anos de reclusão, cada. Desse modo chegou-se ao total da pena suso destacada, em
virtude da aplicação da regra do concurso material.

Inconformado, o réu interpôs apelação criminal (fl. 130). Em
suas razões (fls. 129/136), o apelante pleiteia a modificação da sentença a fim de que
seja afastado o concurso material imposto pelo juízo monocrático quanto aos crimes de
roubo. Aduz que o caso reclama a aplicação do instituto da continuidade delitiva, já que
os crimes da mesma espécie (roubos) foram cometidos em curto intervalo de tempo, nas
mesmas circunstâncias de lugar e mediante o mesmo modo de execução, incidindo,
portanto, todos os requisitos do artigo 71 do Código Penal.

Em contrarrazões, o Parquet rebate os argumentos defensivos e
pugna pela manutenção do decisum recorrido (fls. 137/139).

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do insigne Dr.
Francisco  Sagres  Macedo  Vieira  –  Procurador de Justiça –, manifestou-se pelo
provimento do apelo (fls. 145/156).

É o relatório. 

VOTO:

Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos para a sua
admissão.

In casu, não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade do
delito imputado ao apelante. O fato é que, ao ser interrogado em juízo, o réu confessou a
prática dos delitos, além de ter sido reconhecido pelas vítimas em juízo. 



Portanto,  a autoria e a materialidade são  irrefutáveis, de modo
que, inexistindo causas de excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é
medida que se impõe.

DA DOSIMETRIA DA PENA:

Compulsando os  autos,  não  vislumbro mácula  na  análise  das
circunstâncias  judiciais  do  artigo  59,  já  que,  em  ambos  os  crimes,  houve  perfeita
fundamentação  pelo  juízo  singular,  tudo  em consonância  com os  preceitos  legais  e
jurisprudenciais aplicáveis à espécie. 

Por outro lado, diante das circunstâncias fáticas vislumbradas no
caso em disceptação, entendo não ser o caso de aplicação da regra do concurso material,
prevista no artigo 69 do Código Penal. 

O  fato  é  que  os  crimes  foram  cometidos  sob  as  mesmas
circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução. Nesse esteio, considerando que
estamos diante de crimes da mesma espécie, entendo aplicável a regra do artigo 71, que
assim dispõe: verbis,

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
subseqüentes 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.

Nesse  esteio,  a  primeira  vítima  (Cristiano)  foi  assaltada  no
bairro do Grotão,  por volta das 8:30h da manhã, nas imediações de um depósito de
construção. Já a segunda vítima relata ter sido igualmente coagida a entregar seu celular,
sob a ameaça de que o réu simulava portar a arma de fogo, colocando a mão sob a
camisa,  para intimidá-la  e forçar-lhe a entregar seus bens.  Embora não as saiba um
horário  preciso,  sabe-se  que  o  CIOP  fora  acionado  naquela  mesma  manhã,  para
comparecer ao bairro Jardim Planalto, pois lá um indivíduo havia sido detido e agredido
por populares,  tendo em vista  ter  cometido um assalto  contra  Juliana Alves Simões
Leite.

Em  seu  interrogatório  durante  a  instrução  judicial,  o  réu
confessou a prática dos roubos mediante a simulação do emprego de arma de fogo,
como forma de coagir as vítimas a entregar sem resistência seus pertences. (mídia, fls.
103).

A grave ameaça está sobejamente comprovada como modo de
operação do apelante em ambos os crimes, sendo, a meu ver irrelevante se exteriorizada
por meio da simulação do uso de arma de fogo ou de qualquer outro meio capaz de
infligir temor às vítimas, obrigando-as a entregar os seus pertences.

Em todas as empreitadas criminosas, o réu se utilizou do mesmo
modus  operandi,  ou  seja,  coagia  as  vítimas  mediante  grave  ameaça  e  subtraía  seus
pertences.

Em  casos  análogos,  a  jurisprudência  vem  reconhecendo  a
continuidade delitiva, senão vejamos: verbis,



PRELIMINAR  DE  NULIDADE  -  INÉPCIA  DA  DENÚNCIA  -
INOCORRÊNCIA  -  REJEIÇÃO  -  NECESSIDADE.  ROUBOS
PRATICADOS  EM  CONCURSO  DE  AGENTES  -  "ARRASTÃO"  -
CRIME  CONTINUADO  -  PROVAS  SUFICIENTES  DE  MATE-
RIALIDADE  E  AUTORIA  -  PRISÃO  EM  FLAGRANTE  -  RÉU
RECONHECIDO POR DIVERSAS VÍTIMAS. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA  CRIME  DE  FURTO  -  IMPOSSIBILIDADE  -  CRIME
PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA-PROVA
ORAL  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  A  FORMA  TENTADA
-IMPOSSIBILIDADE  -  ROUBOS  CONSUMADOS  COM  A
INVERSÃO DA POSSE DOS BENS DAS VÍTIMAS.  DOSIMETRIA
PENAL - PENA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO
DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA E DO ACRÉSCIMO PELA
CONTINUIDADE  DELITIVA.  REGIME  INICIAL  SEMI-ABERTO
INSUFICIENTE  DEVIDO  ÀS  CIRCUNSTÂNCIAS  DO  DELITO  -
"ARRASTÃO" -  REGIME INICIAL FECHADO - NECESSIDADE -
CRITÉRIO  DA  SUFICIÊNCIA.  PRELIMINARES  REJEITADAS.
RECURSO  DE  MINISTÉRIO  PÚBLICO  PARCIALMENTE
PROVIDO.  RECURSO DA DEFESA IMPROVIDO.  (TJ-SP -  APL:
1571552320108260000  SP  0157155-23.2010.8.26.0000,  Relator:
Maria  Tereza  do  Amaral,  Data  de  Julgamento:  24/08/2011,   11ª
Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/09/2011)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem adotando a
teoria  objetivo-subjetiva nos  crimes  continuados,  ou  seja,  além  dos  requisitos
objetivos já citados, é necessária a demonstração da  unidade de desígnios na prática
dos crimes. Nesse esteio, destaco: 

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  ESPECIAL.  PENAL.
CRIME CONTINUADO. TEORIA OBJETIVA-SUBJETIVA. ANÁLISE
NECESSÁRIA  DA  UNIDADE  DE  DESÍGNIOS.  AGRAVO  NÃO
PROVIDO. 1. A decisão recorrida não valorou as circunstâncias dos
crimes de roubo para afastar ou manter a unificação das penas, mas
apenas se limitou em determinar que o Tribunal de origem proceda à
nova  análise  da  incidência  do  crime  continuado,  à  luz  da  teoria
objetiva-subjetiva,  adotada  por  este  Tribunal  Superior.  2.  Para  a
caracterização da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), é
necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos
de  ordem  objetiva  (pluralidade  de  ações,  mesmas  condições  de
tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva,  assim
entendido  como  a  unidade  de  desígnios  ou  o  vínculo  subjetivo
havido entre os eventos delituosos. 2. Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  REsp  1258206/SP,  Rel.  Ministro  ROGERIO  SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 16/04/2015) –
g.n.

A unidade de desígnios é a vontade deliberada de praticar mais
de um delito nas condições objetivas do artigo 71 do Código Penal, ou seja, é o dolo
constante de praticar vários delitos nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de
execução. É justamente a hipótese vislumbrada nos autos, já que o réu executou uma
programação  inicial  de  assaltar  várias  pessoas,  de  modo  sucessivo,  observando  os
requisitos objetivos do artigo 71. 

Por outras palavras, o réu saiu, na manhã do fato, para dar uma
volta de moto com a vontade de assaltar quem encontrasse pela frente, havendo, assim,



conexão de tempo (manhã), lugar (bairros próximos) e modo de execução (simulação de
arma de fogo), estando presente o dolo constante.

É irrelevante, para a caracterização da circunstância de lugar, a
mudança ou não de bairro ou a inexistência de contemporaneidade para caracterização
da continuidade delitiva.

Neste diapasão, aliás, já decidiu o Tribunal da Cidadania, que é
razoável considerar-se o período de até 30 dias para reconhecimento dos crimes em
continuidade:

RECURSO  ESPECIAL.  ATENTADO  VIOLENTO  AO  PUDOR.
CONTINUIDADE DELITIVA.
REQUISITO   TEMPORAL.  INTERVALO  ENTRE  AS  CONDUTAS
DELITIVAS. 30 DIAS.
CARACTERIZAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO.
1.  O  Superior  Tribunal  de  Justiça  entende  que,  para  a  caracterização  da
continuidade delitiva (art.  71 do Código Penal),  é  necessário que estejam
preenchidos,    cumulativamente,   os   requisitos   de   ordem  objetiva
(pluralidade   de  ações,  mesmas  condições  de  tempo,  lugar  e  modo   de
execução)  e  o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade  de
desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos.
2.  O fato  de os  crimes terem sido praticados  contra  vítimas diversas  não
impede o reconhecimento do crime continuado, notadamente quando os  atos
tiverem   sido  praticados  no  mesmo  contexto  fático  (AgRg  no  REsp  n.
1.359.778/MG).
3.  O  intervalo  inferior  a  trinta  dias  entre o cometimento dos delitos
praticados  no  mesmo  contexto  fático  atende o requisito temporal para
o reconhecimento da continuidade delitiva.
4. Recurso especial não provido.
(REsp 1287277/MT, Rel.  Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,  SEXTA
TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 20/04/2016)

Bem assim,  o lugar  não  precisa  ser  exatamente  o  mesmo do
delito  anterior,  bastando que se verifique em uma mesma circunscrição,  ou área  de
abrangência próxima, como os bairros em que se consumaram os delitos ora analisados
(Grotão e Jardim Planalto)

Diante desses fatos, entendo assistir razão à defesa, de modo que
passo a redimensionar a pena imputada ao acusado. 

A jurisprudência consolidou-se no sentido de que o critério a ser
vislumbrado na escolha da fração de aumento da pena, no caso de continuidade delitiva,
é a quantidade de crimes cometidos. Contudo, no caso em apreço, o crime foi cometido
mediante grave ameaça à pessoa, ou seja, estamos diante daquilo que a doutrina vem
denominando de continuidade delitiva específica, razão pela qual deve incidir a regra
do parágrafo único do artigo 71 do Código Penal, abaixo transcrita:

Art. 71. omissis.
Parágrafo  único  -  Nos  crimes  dolosos,  contra  vítimas  diferentes,
cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz,
considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a
personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias,
aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave,
se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do
art. 70 e do art. 75 deste Código 



Portanto,  o critério  de aumento deve ser extraído de critérios
objetivos (quantidade de crimes cometidos) e subjetivos (análise da culpabilidade, dos
antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, bem como dos motivos e
circunstâncias do delito). Sobre o tema, destaco:

“[...]  A  fração  de  aumento  pela  continuidade  delitiva  específica
descrita no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, pressupõe a
análise de requisitos objetivos (quantidade de crimes praticados) e
subjetivos,  estes  consistentes  na  análise  da  culpabilidade,  dos
antecedentes,  da  conduta  social,  da  personalidade  do  agente,  dos
motivos e das circunstâncias do crime. Precedentes desta Corte. [...]”
(STJ,  HC 323.035/PR,  Rel.  Ministra  MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 23/11/2015)

Também  é  entendimento  sedimentado  na  Corte  Superior  de
Justiça  que  esta  exasperação  deve  obedecer  ao  número  proporcional  de  crimes
cometidos, nos exatos termo do voto a seguir:

RECURSO   ESPECIAL.   ESTUPRO.  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,  entendeu por
bem  negar   a  realidade  e,  na  dúvida,  excluir  o  aumento  da  pena  pela
continuidade.
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
distanciou  para  muito  mais de sete o número de vezes em que o recorrido
molestou a vítima, porquanto o próprio Tribunal de origem salientou  que  o
réu,  durante  cerca  de 2 anos, sempre obrigou a vítima  a  manter relação
sexual contra a sua vontade e se valeu "de sua  ascendência  moral e da
condição  de  pai  e  provedor",  para  que  a  ofendida  não  falasse  nada  a
ninguém.
5. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1377150/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 06/03/2017)

Nesse  esteio,  o  juízo  primevo  valorou  negativamente  a
culpabilidade e as circunstâncias do fato. Assim, em obediência aos critérios objetivos e
subjetivos, e considerando a prática de dois crimes de roubo, elevo a pena de um dos
crimes  em 1/6,  tornando-a definitiva em  4 anos e  08 meses  de reclusão,  além do
pagamento de 11 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos
fatos.

Tendo  em vista  a  alteração  do  quantum da  pena,  bem como
observando que o réu é tecnicamente primário, fixo o regime SEMIABERTO para



início do cumprimento da pena, tendo em vista o disposto no art. 33, §2º, “b”, c/c o
art. 59 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da Procuradoria de
Justiça, DOU  PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, para reconhecer a presença
dos  requisitos  do  instituto  da  continuidade  delitiva,  afastando  a  tese  de  concurso
material  de crimes e imputando ao réu a  pena definitiva de  4 anos e 08 meses de
reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, além do pagamento de 11 dias-multa, à
razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos  Martins  Beltrão, Presidente  da  Câmara  Criminal, dele  participando  os
Excelentíssimos Senhores Tércio Chaves de Moura (Juiz de Direito convocado, com
jurisdição limitada,  para substituir o Exmo. Sr.  Des.  Márcio  Murilo da Cunha
Ramos), relator, Arnóbio Alves Teodósio e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito
convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador). 

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor  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, 06 de março de 2018.

Tércio Chaves de Moura
Juiz de Direito


