
 

ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO Nº0019152-29.2015.815.2002 - 1ª Vara Criminal da Capital
RELATOR: Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: Domingos Roberto de Lima Neto
DEFENSOR: Adriana Ribeiro Barboza
APELADA: A Justiça Pública Estadual
 

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO
EM  CONCURSO  FORMAL  IMPRÓPRIO.
IRRESIGNAÇÃO.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
INCONTESTE.  ACERVO  VASTO  E  CONFISSÃO  DO
RÉU. PLEITO PARA REDUÇÃO DA PENA DOS CRIMES
DE  ROUBO.  PRETENSO  RECONHECIMENTO  DA
CONTINUIDADE DE DELITIVA. CONCURSO FORMAL
PRÓPRIO.  DOIS GRUPOS DE VÍTIMAS ABORDADAS
JUNTAS  EM  ESTABELECIMENTOS  COMERCIAIS.
DESÍGNIO  ÚNICO  EM  CADA  ABORDAGEM.
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.

- Tratando-se de abordagem simultânea de um grupo de vítimas
há que se reconhecer o concurso formal próprio, e por ter em dia
posterior,  com  alteração  de  abordagem  voltado  a  iniciativa
criminosa  para  outro  grupo,  conjuga-se  com este  o  concurso
material.

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,  para reduzir a pena para 16 anos,  09 meses  e 18 dias de
reclusão, nos termos do voto do relator.

 
RELATÓRIO
 
Trata-se  de  Apelação  Criminal interposta  por Domingos

Roberto  de  Lima Neto contra  a  sentença  de  fls.  132/143,  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 (cinco vezes) na forma do art.
70 parte final, todos do CP c/c o art. 157 § 2º, inciso I, ambos do Código Penal em
concurso material com os demais, art. 69 do CP - à pena de 27 (vinte e sete) anos 04
(quatro) meses de reclusão no regime fechado.

 
Consta da peça inaugural (fls. 02/05) que, no dia 07 de junho de

2015  o  acusado  assaltou  Eduardo  Lins  Toledo  e  Renata  Sibele  e  José  Leonardo,
estabelecimento  de  Clínica  Veterinária,  tendo  no  di  07/06/2015  subtraido  bens  das
pessoas Marília da Silva França(caixa), Leonardo de Souza Félix(cliente) e Osanan de
Araújo Veloso(proprietária) encontrando-se em uma Padaria

Recebida a denúncia em 03/12/2015.

Sentença  condenatória,  que  negou  o  direito  de  apelar  em
liberdade, fls. 132/143.

Nas razões recursais (fls. 155/162), a defesa apenas pugna pelo
afastamento do concurso formal impróprio, aplicando-se a tese de crime continuado.

Em contrarrazões (fls. 190/193), 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. 195).

É o relatório.

VOTO 

Em suma, conforme relatado, a denúncia foi proposta narrando
que o réu, munido de arma de fogo no dia 07 e 08 de junho de 2015 teria assaltado
Eduardo Lins Toledo e Renata Sibele e José Leonardo, em uma Clínica Veterinária, e as
pessoas Marília da Silva França (caixa), Leonardo de Souza Félix (cliente) e Osanan de
Araújo Veloso(proprietária) em uma Padaria.

A defesa  apenas  pugna pelo  afastamento  do concurso  formal
impróprio, aplicando-se a tese de crime continuado.

O apelo tenta revelar que houve unidade de desígnios na prática
criminosa, pedindo que seja afastado o concurso formal impróprio.

Neste ponto, merece prosperar o apelo, considerando que nesta



abordagem as próprias vítimas revelam que o réu chegou assaltando todo mundo que
encontrava-se na clínica.

A abordagem,  na  Clínica  Veteriária,    Eduardo  Lins  Toledo,
Renata Sibele e José Leonardo  , revelam unidade de desígnios entre si.

O que também se conclui dos roubos praticados na Padaria
contra as vítimas    Marília da Silva França(caixa), Leonardo de Souza Félix(cliente) e
Osanan de Araújo Veloso(proprietária).

No entanto, não vejo que houve a prática de crime continuado,
mas sim o concurso formal próprio.

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 2/3 (dois terços). 

Daí porque inviável a aplicação do concurso formal imperfeito,
pois  este 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.

Não é o caso de continuidade delitiva, já que para esta se exige a
pluralidade de condutas, no entanto a abordagem da clínica e da Padaria, analisadas em
cada núcleo, pois no dia 04/06/2015 o réu praticou uma única conduta, abordando com
um único ato os pacientes da Clínica e já no dia 07/06/2015 também com uma única
conduta, diversa da primeira, também subtraiu tudo que podia na Padaria.

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  na  Clínica  Veteriária  (vítimas:    Eduardo  Lins
Toledo, Renata Sibele e José Leonardo)  .

O que também se conclui dos roubos praticados na Padaria
(vítimas    Marília da Silva França(caixa), Leonardo de Souza Félix(cliente) e Osanan de
Araújo Veloso(proprietária).

Logo,  o  pleito  recursal  merece  acolhimento  parcial,  nesta
parte, a fim de permitir a aplicação da regra do concurso formal próprio, na forma
já explicitada, compreendendo a conjugação de condutas dos dias 04 e 07 de junho,
e  internamente  em  cada  núcleo  de  abordagem,  o  reconhecimento  do  concurso
formal perfeito, pois o réu indicou uma única conduta obtendo, porém cometeu
vários crimes.

Procedo, assim, ao redimensionamento da reprimenda.
 

DA DOSIMETRIA DA PENA:

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

Corretamente  analisada  as  circunstâncias  do  art.  59,  fixando
corretamente a pena base, assim como também as agravantes e atenuantes, não merece
retoque neste ponto, em nenhum dos crimes referidos acima.

Na sentença, para o primeiro grupo de crimes foi aplicada a pena
definitiva mais grave em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, para o crime
cometido contra a vítima Eduardo Lins Toledo (Clínica Veterinária). Reconhecendo
a figura do concurso formal próprio - art. 70, primeira parte do CP , admitin-se o
aumento  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,  no total,  3 (três) crimes de roubo, a pena deverá ser
aumentada em 1/5 (um quinto), o que corresponde ao aumento de 01 (um) ano e 05
(cinco) meses e 18 dias, o que resulta na pena de 08 (oito) anos e 9 (nove) meses e 18
(dezoito) dias de reclusão. 

Na sentença,  para o segundo grupo de crimes foi aplicada de
forma idêntica aos crimes a pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de
(  Padaria). Reconhecendo a figura do concurso formal próprio - art. 70, primeira
parte do CP -  e tratando-se, considerando a mais grave, 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,  no total,  3 (três) crimes de roubo, a pena deverá ser
aumentada em 1/5 (um quinto), o que corresponde ao aumento de 01 (um) ano e 04
(quatro) meses, o que resulta na pena de 08 (oito) anos de reclusão. 

Ressalto que apenas afasta-se o concurso material, quanto a
conduta  única  praticada  no  mesmo  dia  e  local,  separando  assim  dois  grupos
(Clínica  e  Padaria),  e  em  cada  grupo  isoladamente  aplicar  o  concurso  formal
próprio. 

A pena definitiva  aplicada na sentença era  de 27 (vinte  e
sete) anos e 04(quatro) meses de reclusão.

Em razão da modificação da dosimetria  nos termos definidos
acima, somo a nova pena calculada para os delitos nos dias  04 de junho de 2015, 08
(oito) anos e 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e, no dia 07 de junho do
mesmo ano, 08 (oito) anos de reclusão,  já que praticados com mudança no modus
operandi e revelando pluralidade de crimes, aplica-se a regra do concurso material - art.
69 do CP, somando as penas, restando a nova pena definitiva imposta ao réu é de 16
(dezesseis) anos e 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, sem alteração na
fixação dos  dias  multa,  pois  esta  não  foi  sequer  aplicada  pelo  juiz  primevo,  sendo
inviável a correção deste ponto por tratar-se de recurso exclusivo da defesa.

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 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.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria
de Justiça, DOU  PROVIMENTO PARCIAL  AO APELO,  apenas  para diminuir  a
pena definitiva antes fixada em 27 (vinte e sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
para pena definitiva imposta ao réu passar a ser de 16 (dezesseis) anos e 9 (nove)
meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

É como o 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, vogal). 

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Amadeus  Lopes



Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

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, 22 de maio de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


