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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0025978-37.2016.815.2002 –  3ª Vara  Regional  de
Mangabeira
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
1º APELANTE: Renan Fernandes da Silva
ADVOGADO: Mariana Gonçalves de Medeiros Macelino (OAB/PB 21.100) e Thacio
Nascimento Araújo (OAB/PB 20.668)
2º APELANTE: Felipe Rodrigues da Silva
ADVOGADO: Diogo de Oliveira Lima Matias (OAB/PB 18.351)
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL  DE  RENAN
FERNANDES.  DOS  CRIMES  CONTRA  O
PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO
DE PESSOAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO.
AUSÊNCIA DE  ANÁLISE.  INTEMPESTIVIDADE
DO RECURSO.  FLUÊNCIA DO PRAZO APÓS  A
ÚLTIMA INTIMAÇÃO.  DESCUMPRIMENTO  DO
PRECEITO  DO  ART.  593,  I,  DO  CPP.  NÃO
CONHECIMENTO. 

- Impõe-se o não conhecimento do apelo diante do seu
oferecimento depois de transcorrido o prazo legal, que
flui após a última intimação, e não da data em que foi
juntado aos autos o mandado devidamente cumprido. 

APELAÇÃO  CRIMINAL  DE  FELIPE
RODRIGUES.  PEDIDO  DE  SUBSTITUIÇÃO  DA
PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  POR
RESTRITIVAS  DE  DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE.  NÃO  PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS  LEGAIS.  CRIME  OCORRIDO
COM  VIOLÊNCIA  OU  GRAVE  AMEAÇA  À
PESSOA. DESPROVIMENTO.
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- Inviável a substituição da pena privativa de liberdade
por pena restritiva de direitos, eis que não atendidos os
requisitos do art. 44 do Código Penal. 

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  não  conhecer do  primeiro  recurso,  pela
intempestividade  e  negar provimento a  segunda  apelação.  Não  havendo  recurso
especial ou extraordinário, encaminhem-se os autos ao juízo de origem para execução
definitiva. Caso haja, oficie-se.

RELATÓRIO

Perante a 3ª Vara Regional de Mangabeira, Renan Fernandes da
Silva e Felipe Rodrigues da Silva, devidamente qualificados, foram denunciados como
incursos nas sanções do art. 157, § 2º, II, c/c 14, II, ambos do Código Penal, em razão
dos fatos a seguir narrados:

“(…) Consta no caderno informativo que em data de 17 de abril
de 2016, por volta das 20h0Omin, no Jardim São Paulo, Bairro dos Bancários,  os
censurados,  agindo dolosamente e em nítida coautoria,  tentaram subtrair  mediante
grave ameaça, coisa alheia móvel de Graziele Ribeiro Santos, Joana Angélica Franco
Oliveira e Jaquelyne Morais de Caldas. 

Apurou-se que no fatídico dia e horário as inditosas vítimas se
dirigiam a uma pizzaria quando foram abordadas pelos acusados, que chegaram numa
motocicleta de cor preta, marca Honda Bros. O piloto estava de capacete, enquanto o
garupa de rosto a mostra, sendo ele quem desembarcou do veículo e ordenou que as
ofendidas  entregrassem [sic]  seus  aparelhos  celulares,  enquanto  o  comparsa  dava
cobertura  a  certa  distância,  deixando  presumir  que  estivesse  armado.  Como  não
dispunham do bem solicitado e temendo sofrerem agressão física, Graziele entregou-
lhe a importância de R$ 40,00 (quarenta reais) que dispunha, o que fez com que os
assaltantes fossem embora, no entanto, não tiveram tempo de fugir pois um agente
penitenciário que estava nos arredores e armado os rendeu, mantendo-os detidos até a
chegada da polícia. 

Antes, porém, tentaram foragir abandonando a res furtiva, o que
fez com que o citado agente atirasse para o alto e os obrigasse a desistir da fuga. (...)”.
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Ultimada a instrução criminal, o  juiz  a quo julgou procedente a
pretensão punitiva estatal, para condenar os réus Renan Fernandes da Silva e Felipe
Rodrigues da Silva, nas sanções  do art. 157, § 2º, II, c/c o art. 70, ambos  do Código
Penal, fixando a pena da seguinte maneira:

Após análise das circunstâncias judiciais de forma conjunta, fixou
a  pena  base  em  04  (quatro)  anos  de  reclusão.  Não havendo  atenuantes/agravantes,
passou para 3ª fase, tendo elevado a pena em 1/3, em razão da majorante (concurso de
pessoa),  ficando,  5  (cinco)  anos  e  04  (quatro)  meses  de  reclusão.  Sem  qualquer
fundamentação (mas entendendo que foi em razão da continuidade), elevou em 1/5,
ficando 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Em seguida, em
razão da tentativa, reduziu em ½, ficando 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias
de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Com relação a multa, fixou o pagamento de 10 (dez) dias multa
para cada um em relação a cada vítima, calculada sobre 1/30 do salário mínimo vigente
à época dos fatos. Assim, cada réu deverá pagar 30 (trinta) dias multa. 

Irresignado com o decisório adverso, os censurados recorreram a
esta Superior Instância. Renan Fernandes Silva (fls. 112-114) pediu pela redução da
pena e/ou substituição por restritivas de direito.

Já Felipe Rodrigues da Silva (fls. 115; 182-184) limitou-se a pedir
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Ofertadas as contrarrazões ministeriais (fls. 199-204), seguiram os
autos, já nesta Instância, à douta Procuradoria-Geral de Justiça, que, em parecer da
lavra da Dra. Maria Lurdélia Diniz de Albuquerque Melo, opinou pelo desprovimento
dos recursos (fls. 210-216).

Lançado o relatório, foram os autos ao Revisor que, com ele
concordando, determinou a inclusão do feito na pauta de julgamento.

É o relatório.

VOTO

- DA APELAÇÃO DE RENAN FERNANDES SILVA

Convém ressaltar, de início, que, interposto o recurso, cabe ao juízo
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de primeiro grau verificar a possibilidade de seu processamento, realizando
uma  análise  acerca  de  sua  admissibilidade,  aferindo,  assim,  se  estão  presentes  os
pressupostos  objetivos  (cabimento,  previsão  legal,  adequabilidade,  regularidade
procedimental e tempestividade) e subjetivos (legitimidade e interesse para recorrer,
este intimamente ligado à sucumbência). 

Todavia, o recebimento da súplica pela instância a quo não subtrai
do  juízo  ad  quem o  reexame  dos  pressupostos  recursais.  Nesse  sentir,  o  juízo  de
prelibação é feito em dois graus, ressalvada a hipótese de recurso para o mesmo órgão
julgador.

Feita  essa  explanação,  denota-se,  na  hipótese  dos  autos,  que  o
recurso não foi  interposto no prazo legal  previsto no art.  593,  I,  do CPP,  fato que
impede o seu conhecimento.

CPP: “Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco)
dias:
I  –  das  sentenças  definitivas  de  condenação  ou
absolvição proferidas por juiz singular”.

Para  chegar  a  essa  conclusão,  faz-se  mister  analisar  as  datas  de
intimação e interposição do recurso. Vejamos:

Os advogados do recorrente foram intimados, via nota de foro, no
dia 19/09/2017 (fl. 179), ao passo que o apelante (Renan Fernandes Silva) foi intimado,
pessoalmente, em 20/09/2017, conforme se vê da certidão de fl. 176-v.

Levando-se em conta a data da última ciência, ou seja, a intimação
do réu (20/09/2017), o dies a quo seria o dia 21/09/2017, uma quinta-feira.

Dessa forma, considerando-se o prazo de 05 (cinco) dias previsto
no  supramencionado  dispositivo  legal,  conclui-se  que  o  dies  ad  quem seria  o  dia
25/09/2017, uma segunda-feira.

Entretanto,  o  recorrente  somente  interpôs  sua  apelação  no  dia
27/09/2017  (fl.  112),  de  forma  extemporânea,  portanto,  devendo,  em consequência
disso, ser considerado intempestivo o presente recurso.

Sabe-se, à luz do art. 798, § 5°, “a”, do Código de Processo Penal,
que os prazos correrão da intimação. Quanto a essa dedução, não existe dúvida alguma,
eis que a jurisprudência do STJ e do STF é assente no sentido de que o prazo para
interposição de recurso criminal começa a correr da intimação e, não, da juntada aos
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autos  do  mandado devidamente  cumprido,  como se  pode observar  destes
arestos ora trazidos à colação, in verbis:

CRIME DE FURTO QUALIFICADO. CONTAGEM
DO  PRAZO  PARA  RECORRER.  RECURSO
INTEMPESTIVO.  ABSOLVIÇÃO  INVIÁVEL.
PROVA BASTANTE.  CONDENAÇÃO  MANTIDA.
REINCIDÊNCIA.  FRAÇÃO  DA  AGRAVANTE
PENA  REDIMENSIONADA  DE  OFÍCIO.
SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  DE
LIBERDADE  POR  RESTRITIVAS  DE  DIREITOS.
PRESSUPOSTOS  DO  ARTIGO  44,  DO  CÓDIGO
PENAL  NÃO  ATENDIDOS.  APELAÇÃO
DESPROVIDA.  Nos termos da Súmula nº 710/stf no
processo  penal,  contam-se  os  prazos  da  data  da
intimação, e não da juntada aos autos do mandado ou
da  carta  precatória  ou  de  ordem. O  depoimento  de
policiais constitui elemento idôneo a embasar o édito
condenatório quando em conformidade com as demais
provas dos autos. (...)” (TJPR - ApCr 1257610-4 - Rel.
Des. Rogério Coelho - DJ 04/03/2015)

PROCESSUAL  PENAL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO  ESPECIAL.  INTEMPESTIVIDADE.
OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS FORA DO PRAZO
RECURSAL.  ART.  619  DO  CPP.  MINISTÉRIO
PÚBLICO.  AUSÊNCIA  DA  PRERROGATIVA  DE
PRAZO  EM  DOBRO  NO  PROCESSO  PENAL.
FLUÊNCIA  DO  PRAZO  A  PARTIR  DA
INTIMAÇÃO. SÚMULA N.  710/STF.  EMBARGOS
DE  DECLARAÇÃO  NÃO  CONHECIDOS.  1.  São
intempestivos os embargos de declaração opostos fora
do prazo de 2 (dois) dias, previsto no art. 619 do CPP.
2. Em matéria penal, o ministério público não goza da
prerrogativa de contagem do prazo recursal em dobro.
3. No processo penal, a fluência do prazo se inicia na
data da intimação, e não quando da juntada da carta ou
do  mandado  aos  autos  (súmula  n.  710/STF).  4.
Embargos de declaração não conhecidos. (STJ - EDcl-
AgRg-REsp 1.252.177 - Proc. 2011/0100068-4 - Sexta
Turma - Rel. Min. Nefi Cordeiro - DJE 25/09/2014) 
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Ademais, é imperioso registrar que o Supremo Tribunal Federal, na
Súmula 710, ratificou essa tese, segundo a qual,  “no processo penal,  contam-se os
prazos da data da intimação, e não da juntada aos autos do mandado ou da carta
precatória ou de ordem.”

Nesse diapasão, atente-se para os seguintes julgados desta Câmara
Criminal:

“DELITOS  DE TRÂNSITO.  Lesão  corporal  culposa  e
omissão  de  socorro.  Sentença  condenatória.
Irresignação  interposta  fora  do  prazo  legal.  Não-
conhecimento. (...) Consoante a Súmula n. 710, do STF,
à  luz  do  que  dispõe  o  art.  798,  §  5º,  ‘a’,  do  CPP,  os
prazos  recursais  são  contados  a  partir  da  efetiva
intimação,  e  não  da  juntada  do  mandado  aos  autos,
iniciando-se  no  primeiro  dia  útil  subseqüente  ao  da
última ciência  feita,  independentemente  de  ter  sido  ao
réu ou ao seu advogado.  Desse modo,  defendido o réu
por advogado constituído,  não obstante também exerça
a  função  de  defensor  público  em  comarca  distinta,  o
prazo  para  a  interposição  do  apelo  é  de  cinco  dias,
contados da última intimação.  Entregue a petição além
desse  lapso,  não  se  conhece  do  recurso,  por
intempestivo  (...)”  (TJPB -  Ap.  Crim.  075.2002.001173-
2/001  -  Câmara  Criminal  -  Rel.  Des.  Raphael  Carneiro
Arnaud - j. 28.4.2005 - DJ 5.5.2005).

“APELAÇÃO  CRIMINAL  -  Sentença  condenatória  -
Intimação  ao  réu  e  ao  advogado  deste  por  mandado  -
Interposição  recursal  após  o  qüinqüídio  legal.
Intempestividade - Concessão de ordem de habeas corpus, a
fim de que o acusado recorra em liberdade. Irrelevância -
Não conhecimento do apelo - No processo penal,  o prazo
para apelar conta-se da data da intimação da sentença e não
da juntada do mandado, consoante precedentes do STF e do
STJ, a teor do disposto no § 5º, a, do art. 798 do Código de
Processo Penal. - A concessão de liminar em habeas corpus e
sua posterior confirmação pelo órgão julgador,  para que o
réu possa apelar em liberdade, não tem o condão de transpor
o qüinqüídio legal, previsto no art. 593 do CPP, notadamente
quando a defesa deixa escoar aquele prazo, operando-se o
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trânsito  em  julgado.  -  Se  a  irresignação  é  apresentada
serodiamente, é de não se conhecer do recurso apelatório”
(TJPB,  Ap.  Crim.  888.2001.011861-3/001,  Câmara
Criminal, Rel. Des. José Martinho Lisboa, j. 20.6.2002, DJ
22.6.2002).

Ante o exposto,  não conheço do recurso interposto por  Renan
Fernan Silva, por intempestivo.

- DA APELAÇÃO DE FELIPE RODRIGUES

As provas de materialidade e autoria do ilícito emergem de forma
límpida e categórica do conjunto probatório, tanto que sequer foram questionadas em
sede recursal.

A irresignação  restringe-se  ao  pedido  de  substituição  da  pena
privativa de liberdade por restritivas de direito.

O  pedido  no  entanto  deve  ser  denegado,  considerando  que  a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos encontra óbice no
fato de o delito ter sido praticado com grave ameaça à pessoa da vítima (inciso I do art.
44 do Código Penal).

A propósito:

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL  -  Apelação
criminal. Crime contra o patrimônio. Roubo majorado
pelo  concurso  de  pessoas.  Materialidade  e  autoria
delitiva.  Comprovação.  Condenação.  Irresignação
defensiva.  Alegação de fragilidade e insuficiência de
provas. Não ocorrência. Declarações e reconhecimento
da  vítima.  Credibilidade  Harmonia  com  o  contexto
probatório.  Desclassificação  para  furto  tentado.
Inviabilidade.  Grave  ameaça  demonstrada  pela
simulação  do  uso  de  arma  de  fogo.  Dosimetria.
Existência  de  circunstâncias  judiciais  desfavoráveis.
Pena-base  acima  do  mínimo  legal.  Possibilidade.
Isenção  do  pagamento  da  pena  de  multa.  Não
cabimento. Substituição da pena privativa de liberdade
por  restritiva  de  direitos.  Inviabilidade.  Delito
praticado mediante violência e grave ameaça à pessoa.
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Óbice  legal.  Art.  44,  inciso  I,  do  Código  Penal.
Desprovimento.  Mantémse  a  condenação  quando  o
conjunto probatório apresenta materialidade e autoria
incontroversas. A palavra da vítima nos crimes contra
o patrimônio,  praticados em sua maioria  sem deixar
testemunhas  do  fato,  assume  grande  importância
quando  firme  e  coerente,  sobretudo  quando  em
sintonia  com  as  demais  provas  dos  autos.  Não  se
desclassifica  para  furto  o  delito  de  roubo  praticado
com grave ameaça à pessoa, mediante a simulação de
estar o agente portando arma de fogo. Considerando a
relevância  das  circunstâncias  judiciais  desfavoráveis
ao  réu,  que  ultrapassaram os  limites  ínsitos  ao  tipo
penal,  impõe-se  a  manutenção da  reprimenda  básica
acima do mínimo previsto na cominação legal. Inexiste
previsão legal  para  a  isenção da  pena de  multa,  em
razão  da  situação  econômica  do  réu,  devendo  esta
servir, tão somente de parâmetro para a fixação de seu
valor.  Inviável  a  substituição  da  pena  corporal  nos
delitos praticados mediante grave ameaça e violência à
vítima, em atenção ao óbice disposto no art. 44, inciso
I,  do  Código  Penal.  (Apelação  nº  0003212-
24.2015.815.2002,  Câmara  Criminal  do  TJPB,  Rel.
Luiz Silvio Ramalho Júnior. DJe 24.08.2017).

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  CONTRA  O
PATRIMÔNIO.  ROUBO  SIMPLES.  ART.  157,
CAPUT,  DO  CÓDIGO  PENAL.  EXISTÊNCIA DO
FATO E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA
CONDENATÓRIA MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE
DE  RECONHECIMENTO  DA  MINORANTE  DA
TENTATIVA.  APENAMENTO
REDIMENSIONADO. INVIÁVEL A ISENÇÃO DA
PENA  DE  MULTA.  PREQUESTIONAMENTO.  1.
Comprovada a existência do roubo e recaindo a autoria
sobre a pessoa do acusado, descabe aventar fragilidade
de  provas  para  fins  condenatórios.  A  narrativa  da
vítima,  corroborada  pelos  depoimentos  das  demais
testemunhas  (especialmente  do  policial  militar),  se
mostra coerente, inexistindo dúvidas acerca da autoria
delitiva.  Condenação  mantida.  2.  Descabível  o
reconhecimento  da  minorante  da  tentativa,  visto  que
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ocorreu  o  desapossamento  do  bem.  Havendo  a
disponibilidade do bem subtraído (Teoria da Amotio),
ainda que por curto espaço de tempo, trata-se de crime
consumado.  Súmula  582  do  STJ.  3.  Pena-base
reduzida para o mínimo legal,  diante do afastamento
da  nota  negativa  dada  à  moduladora  antecedentes.
Processos  em  andamento  e  condenações  provisórias
não podem ser utilizados em desfavor do réu quando
da fixação da pena, conforme a Súmula 444 do STJ.
Ausentes  outras  causas  modificadoras,  segue  a  pena
definitiva  redimensionada  para  04  anos  de  reclusão,
em regime aberto (art. 33, § 2º, c, do Código Penal).
Pena de multa reduzida para o mínimo legal (10 dias-
multa).  Inviável  a  substituição  da  pena  privativa  de
liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do
art. 44 do Código Penal. 4. A multa é uma das espécies
de sanção prevista para o delito de roubo, razão pela
qual  a  sua  exclusão  ou  isenção  viola  o  princípio
constitucional  da  legalidade.  Por  isso,  a  condenação
em relação à multa não pode ser excluída com base no
fundamento  de  falta  de  recursos  financeiros  do
condenado.  RECURSO  DEFENSIVO
PARCIALMENTE  PROVIDO.  (Apelação  Crime  nº
70074454273,  5ª  Câmara  Criminal  do  TJRS,  Rel.
Lizete Andréis Sebben. j. 29.11.2017, DJe 11.12.2017).

Ante todo o exposto, não  conheço do  primeiro  recurso,  por
intempestivo e nego provimento a segunda apelação.

É o meu voto.

Cópia dessa decisão serve como ofício de notificação.

Presidi o julgamento, com voto, dele participando, além de mim,
Relator,  Dr.  Tércio  Chaves  de  Moura  (Juiz  de  Direito  convocado,  com  jurisdição
limitada, para substituir o Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos), revisor e
Arnóbio Alves Teodósio.

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor Doutor
Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.
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Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, ao 03
(três) dias do mês de abril do ano de 2018.

João Pessoa, 03 de abril de 2018.

     Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                   Relator
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