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APELADO: Justiça Pública

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL  –  Apelação  criminal.  Crime
contra  o  patrimônio.  Roubo.  Materialidade  e  autoria  delitiva.
Comprovação. Condenação. Razões de apelação apresentadas a
tempo  e  modo  oportunos.  Nomeação  de  novo  procurador.
Apresentação  de  novas  razões.  Impossibilidade.  Preclusão
consumativa.  Princípio  da  unirrecorribilidade.  Insurgência  de
defensiva.  Desclassificação  para  furto.  Inviabilidade.  Grave
ameaça demonstrada pela violência perpetrada contra a vítima.
Desprovimento.

- Exercido  o  direito  de  recorrer  através  da  primeira
interposição, a parte não pode inovar suas razões em nova peça
recursal, em face da preclusão consumativa.

- O  emprego  de  violência  como  meio  de  se  efetivar  a
subtração da coisa subsome a  elementar  prevista  no art.  157,
caput, do Código Penal, independentemente, da intensidade com
que seja exercida.

VISTOS, RELATADOS e DISCUTIDOS estes autos, em que são
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à
unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator e em
harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Rodrigo Gomes de
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Macedo (f.  99)  em face  da  sentença  proferida  pela  Juíza  da  1ª  Vara  Distrital  de
Mangabeira, que o condenou pela prática do delito descrito no art. 157, § 2º, inciso I1

c/c art.  14, inciso II2, ambos do Código Penal, fixando-lhe pena privativa de liberdade
de 3 (três)  anos de reclusão,  a  ser  cumprida  em regime inicialmente  aberto,  mais
sanção pecuniária equivalente a 8 (oito) dias-multa (fs. 87/93).

Narra a vestibular acusatória que na madrugada do dia 02 do mês
de setembro do ano de 2007, no Bairro Costa e Silva, Rodrigo Gomes de Macedo,  ora
apelante, mediante o uso de violência, portando uma faca peixeira, tentou assaltar o
motorista de táxi Sr. Jango Sulino da Silva.

Sustenta que o apelado só não conseguiu o seu intento porque a
vítima reagiu e tomou a faca do acusado, que fugiu do local e tentou se esconder em
uma casa abandonada, onde foi encontrado e preso em flagrante (fs. 02/03).

Em  seu  arrazoado  a  d.  Defesa  requer  a  desclassificação  da
conduta para aquela prevista no art. 1553, caput, do Código Penal e que, ao final, nos
moldes do § 2º4 do art. 155, do mesmo Código, seja aplicada apenas a pena de multa
(fs.104/106).

Contrarrazões  do  Ministério  Público,  pelo  não  provimento  do
recurso, mantendo-se a sentença tal como proferida (fs. 108/110).

À f. 135 o feito teve que ser convertido em diligência para o fim de
ser providenciada a intimação pessoal do acusado, o que se concretizou, via edital, à f.
172.

O magistrado a quo, provavelmente por não ter constatado que as
razões defensivas estavam colacionadas, nomeou Defensor Público para apresentá-las
(f. 177).

Novas razões recursais (fs. 178/179).

Nova manifestação ministerial acostando-se à peça juntada às fs.
107/110, ratificando as contrarrazões, já apresentadas (f. 181).

1 CP – Art. 157 – Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou
violência  a  pessoa,  ou  depois  de  havê-la,  por  qualquer  meio,  reduzido  à  impossibilidade  de
resistência:
Pena – reclusão, de quatro a dez anos, e multa.
[…];
§ 2º – A pena aumenta-se de um terço até metade:
I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;

2 CP – Art. 14 – Diz-se o crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
[…];
II – tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do
agente. (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

3 CP Art. 155 – Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.

4 CP – Art. 155
[…];
§ 2º – Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena
de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.
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A Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo  desprovimento  do
apelo defensivo (fs. 189/198).

É o relatório.

– VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

Ao  exame  dos  autos,  verificamos  que  não  se  implementou
nenhum prazo prescricional, bem como não há preliminares a serem enfrentadas.

O recurso atende aos requisitos de admissibilidade próprios da
espécie.  É  tempestivo  e  o  apelante,  parte  legítima,  sendo  possível,  pois,  a  sua
interposição, conforme dispõe o art. 593, inciso I5 do Código de Processo Penal.

A materialidade e autoria  estão devidamente comprovadas nos
autos e não são objeto de insurgência por parte da douta Defesa, tratando-se, pois, de
aspecto incontroverso.

O recurso deve ser desprovido.

Registre-se,  ab  initio,  que  decorre  do  princípio  da
unirrecorribilidade a ideia de que contra cada ato judicial apenas poderá ser manejado
um  recurso  pela  parte.  Evita-se,  deste  modo,  a  proliferação  de  inconformidades,
tornando  o  procedimento  mais  previsível,  o  que,  em  última  análise,  transmite  ao
jurisdicionado maior segurança.

O  fato  de  ter  sido  nomeado,  ou  o  réu  ter  constituído  novo
procurador, não é causa de reabertura de prazo recursal ou muito menos, autoriza a
apresentação de novas razões recursais, por total  ausência de ressalva legal neste
sentido.

Com efeito, se não foi proferida qualquer decisão após a prolação
da  sentença  atacada,  inviável  a  modificação  ou  aditamento  das  razões  já
apresentadas.

Praticado um ato no curso do processo a parte não pode aditá-lo,
refazê-lo, renová-lo, salvo se tivesse sido decretada alguma nulidade, o que não é o
caso dos autos.

No ponto, eis o STJ6:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
EXISTÊNCIA  DE  DOIS  RECURSOS  TEMPESTIVOS  DE  AGRAVO
REGIMENTAL.  ANÁLISE  DO  RECURSO  PRIMEIRAMENTE
INTERPOSTO.  DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO

5 CPP – Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:  (Redação dada pela Lei nº 263, de
23.2.1948).
I – das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular;   (Redação
dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)

6 (AgRg no AREsp 30.117/DF, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
09/03/2017, DJe 16/03/2017)
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EM  RECURSO  ESPECIAL  BASEADA  EM  FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS. AUSÊNCIA DE ATAQUE A UM  DOS FUNDAMENTOS.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 182 DO STJ. DECLARAÇÃO DE
UM DOS JURADOS. INEXISTÊNCIA DE INFLUÊNCIA DOS DEMAIS
JURADOS.  QUEBRA  DE  INCOMUNICABILIDADE  NÃO
CARACTERIZADA.  DECISÃO  RECORRIDA  EM  CONFORMIDADE
COM O  ENTENDIMENTO  DO  STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte tem decidido que "A interposição de dois recursos
pela  mesma  parte   e   contra   a   mesma   decisão   impede  o
conhecimento  do  segundo  recurso,  haja  vista  a  preclusão
consumativa  e  o  princípio  da  unirrecorribilidade  das  decisões"
(AgRg no AREsp n. 501.898/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, 4ª T., DJe
5/6/2014).
2. Inaplicável a Súmula n. 182 em casos em que o agravante não ataca
todos os capítulos de decisão baseada em fundamentos autônomos.
Precedentes da Primeira e da Segunda Turma.
3. A afirmação de jurado de que "não tinha dúvidas quanto à autoria"
não teve o condão de influenciar os demais jurados, porquanto pode
significar tanto que entende ser o acusado culpado, quanto inocente de
ser o autor do crime.
4. Analisar a demanda com o escopo de verificar se houve a alegada
quebra de incomunicabilidade dos jurados e se tal ocorrência teria tido o
condão  de  influenciar  os  jurados,  ao  ponto  de  trazer  prejuízo  ao
agravante,  demandaria  o  reexame do conteúdo  fático-probatório  dos
autos, providência inviável em recurso especial, a teor da Súmula n. 7
deste STJ. Precedentes.
5. Agravo não provido. (grifamos).

Assim, não conheço das razões recursais de fs. 178/179.

Cinge-se o inconformismo defensivo, como já adiantado, o pedido
de desclassificação da conduta para o delito de furto previsto no art. 1557 do Código
Penal.

Ocorre que a figura típica do delito de roubo é composta pela
subtração da coisa,  característica do crime de furto,  conjugada com o emprego de
grave ameaça ou violência à pessoa. Assim, o tipo penal que prevê o delito de roubo
protege,  precipuamente,  a  propriedade,  a  posse,  e,  por  conta  da  sua  natureza
complexa,  também  a  integridade  corporal  ou  a  saúde  da  vítima,  a  sua  liberdade
individual, bem como a sua vida.

A propósito tem-se o escólio da doutrina penalista8:

[…] “Qualquer tipo de violência incidente sobre a pessoa humana, com
a finalidade de levar-lhe  os pertences,  configura  o  roubo,  e  não um
simples furto. Ainda que a violência seja exercida contra a coisa, se de
algum modo atingir a pessoa (lesionando-a ou não), existe roubo. O tipo
penal do furto é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência

7 CP – Art. 155 – Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.

8 (NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado. 9ª ed. rev.,  atual.  e ampl. - São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2009).
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(uso de força ou coação)  contra  a pessoa humana,  enquanto  o tipo
penal  do  roubo  inclui  tal  figura.  Logo,  não  é  possível  dizer  que  um
"singelo" empurrão não é suficiente para concretizar a violência exigida
pelo  tipo  penal  de  roubo.  A violência  não  tem  graus  ou  espécies:
estando presente,  transforma o  crime patrimonial  do art.  155 para o
previsto no art. 157.” […]. 

Amparando a tese já decidiu esta Corte9: 

PENAL E  PROCESSUAL PENAL  –  APELAÇÃO  CRIMINAL  –  DOS
CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO – CRIME DE ROUBO MAJORADO
PELO  CONCURSO  DE  PESSOAS  –  CONDENAÇÃO  –
IRRESIGNAÇÃO  –  PLEITO  ABSOLUTÓRIO  –  IMPOSSIBILIDADE  –
INTIMIDAÇÃO  CAUSADA  NA  VÍTIMA  –  TESE  SUBSIDIÁRIA  –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO – IMPOSSIBILIDADE
– RELATOS INCONTESTÁVEIS – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA
CONDENAÇÃO  CAPITULADA  NO  ART.  157,  §  2º,  II  DO  CP –
PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA –  INOCORRÊNCIA –  RECURSO
DESPROVIDO.
1 –  O conjunto probatório demonstra que o apelante praticou o
delito de roubo pelo concurso de pessoas, com forte intimidação
da  vítima,  o  que  torna  descabida  a  absolvição  ou  pedido  de
desclassificação  para  qualquer  modalidade  diversa  da  que  fora
condenado.
2 – Por se tratar de crime de roubo, que protege dois bens jurídicos
distintos, quais sejam, o patrimônio e a integridade física da vítima, não
interessa o ínfimo valor do bem subtraído, em virtude da grave ameaça
perpetrada contra a vítima, de maneira que é inadmissível a aplicação
do princípio da insignificância.
3 – Apelo desprovido. (grifamos).

No caso dos autos, o conjunto probatório não deixa incidir dúvidas
acerca da prática da infração narrada na denúncia, porquanto o recorrente cometeu o
delito mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca peixeira),
cujo escopo, era sem dúvidas, infundir na vítima fundado receio de sofrer injusto e
grave mal físico, a ponto de reduzir-lhe a capacidade de resistência, motivo pelo qual,
inviável é a desclassificação da conduta para a do crime de furto.

Quanto à dosimetria, o decisum também não merece reparos.

No caso dos autos,  a  d.  autoridade judiciária  de primeiro grau
realizou  um  preciso  apanhado  dos  elementos  cognitivos  demonstrados  no  cotejo
probatório, avaliou  com  percuciência  as  circunstâncias  judiciais  ostentadas  pelo
apelante e fundamentou a decisão em dados concretos.

Satisfeitas, pois, as exigências previstas nos artigos 5910 e 6811 do

9 (TJPB  –  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00291250820158152002,  Câmara  Especializada
Criminal, Relator DES. JOÁS DE BRITO PEREIRA FILHO, j. em 16-05-2017)

10 CP – Art. 59 – O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade
do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento
da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

11 CP – Art. 68 – A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida
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Código Penal.

O  regime  inicial  aberto  foi  bem  fixado  e  não  merece  reparo,
revelando-se,  efetivamente,  o  mais  adequado  para  o  vertente  caso.  É  disposição
expressa do art. 33, § 2º, “c” e § 3º12 do Código Penal.

Não preenchidos os requisitos dos artigos 44, inciso I13, do Código
Penal, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos.

Os  pressupostos  do  art.  7714 do  Código  Penal,  também  não
restaram satisfeitos. Não há, pois, se falar em suspensão condicional da pena.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Arnóbio  Alves  Teodósio,  Presidente  da  Câmara  Criminal  dele  participando  os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Luiz  Silvio  Ramalho  Júnior  (com
jurisdição limitada), relator,  Carlos Martins Beltrão Filho, revisor, e Márcio Murilo da
Cunha Ramos.

serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e
de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

12 Art. 33 – A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de
detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
[…]
§ 2º – As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o
mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência
a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
[…];
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o
início, cumpri-la em regime aberto.
§ 3º  –  A determinação do regime inicial  de cumprimento da pena far-se-á com observância  dos
critérios previstos no art. 59 deste Código.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

13 CP – Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade,
quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com
violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

14 CP – Art. 77 – A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser
suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I  –  o  condenado  não  seja  reincidente  em  crime  doloso;  (Redação  dada  pela  Lei  nº  7.209,  de
11.7.1984)
II  – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os
motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)
III – Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código. (Redação dada pela
Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1º – A condenação anterior a pena de multa não impede a concessão do benefício.(Redação dada
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 2º A execução da pena privativa de liberdade, não superior a quatro anos, poderá ser suspensa, por
quatro a seis anos, desde que o condenado seja maior de setenta anos de idade, ou razões de saúde
justifiquem a suspensão. (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
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Presente à sessão a Excelentíssima Senhora Maria Lurdélia Diniz
de Albuquerque Melo, Procuradora 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, 17 de agosto de 2017.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator
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