
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0022358-44.2014.815.0011..
RELATOR: Carlos Antônio Sarmento, juiz convocado em substituição ao  Des.
Márcio Murilo da Cunha Ramos.
APELANTE: Rogério Galdino da Silva (Def. José Celestino Tavares de Souza e
Adv. Fábio José de Souza Arruda).
APELADA: Justiça Pública.

APELAÇÃO  CRIMINAL.  FURTO  QUALIFICADO
PELA  ESCALADA  E  AMEAÇA.  CONDENAÇÃO.
RECURSO PROTOCOLADO APÓS O QUINQUÍDIO
LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. INADMISSÃO.

—  Não se conhece da apelação criminal,  quando
protocolada fora do prazo legal a petição recursal.

Vistos etc.

O Ministério Público estadual ajuizou ação penal em face
de Rogério Galdino da Silva, dizendo que o acusado, na madrugada do dia 04 de
outubro de 2014, no município de Campina Grande, furtou vários pertences de
Ramona Henriques, os quais se achavam na laje da casa onde morava, depois de
subir em uma escada para ter acessos a esses bens. Afirmou o  parquet  que, tão
logo preso em flagrante o increpado, ele ameaçou a vítima.

Recebida a denúncia em 29 de outubro de 2014 (fl. 41) e
citado o réu por edital (fls. 42 e 49), o processo permaneceu suspenso até a prisão
do demandado (fls. 57/58), que apresentou defesa preliminar às fls. 81/83.

Instruído o feito,  com a inquirição das testemunhas e  o
interrogatório do denunciado, as partes apresentaram razões finais, após as quais o
juízo  da 1ª  vara  da  comarca  de Campina  Grande,  Dr.  Alexandre  José  Trineto
acolheu o alvitre da acusação, condenado o promovido à pena final de 02 anos de
reclusão e 03 (três) meses de detenção, além da multa (fls. 132/139).

Inconformada,  a  defesa  interpôs  a  presente  apelação
criminal (fl. 143) e pleiteou a reforma da sentença, desclassificando-se o crime de
furto consumado para tentado e absolvendo-se o réu da imputação de ameaça.

Em contrarrazões, o recorrido postulou o desprovimento
do recurso (fls. 163/167), o mesmo fazendo a Procuradoria de Justiça, em parecer
meritório da lavra de Dr. José Roseno Neto (fls. 169/173).



É o relatório. Decido.

O presente recurso não pode ser conhecido validamente,
por ter sido protocolado fora do quinquídio legal (art. 593, caput do Código de
Processo  Penal).  Noutras  palavras:  em  face  da  intempestividade  recursal,  o
apelo defensivo não poderá ser admitido por este Tribunal como pretende o
ora acusado.

De fato, por nota de foro datada de 09 de dezembro de
2015 (quarta-feira), os advogados do denunciado  – Dr. Fábio José de Souza
Arruda, Dra. Barbara Leonia Farias Batista Gomes  e Dr. Francisco Pinto de
Oliveira Neto – restaram intimados (fl. 140), começando a correr o prazo de apelo
no dia imediatamente subsequente (art. 798, § 1º da lei adjetiva penal). Logo, o
dies ad quem encerrou-se em 14 de dezembro do mesmo ano (segunda-feira).

Sem embargo, a  petição de apelo (fl. 134) só foi aviada
no dia seguinte (15 de dezembro),  quando,  então,  a  preclusão já havia  se
consumado. Assim, o recurso, aviado um dia após o término do prazo, acha-se
serôdio,  o  que  impede  o  seu  regular  processamento  e  o  exame  do mérito  da
demanda penal aqui discutida.

ANTE  O  EXPOSTO,  NEGO  SEGUIMENTO  AO
APELO,  NA FORMA DO  ART.  932,  III  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO
CIVIL,  APLICÁVEL  ANALOGICAMENTE  AO  ÂMBITO  CRIMINAL
(ART. 3º DO CPP).

P. I.

João Pessoa, 06 de dezembro de 2016.

Juiz convocado CARLOS ANTÔNIO SARMENTO
                                RELATOR


