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RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  SENTENÇA  DE
PRONÚNCIA.  PEDIDO  DE  DESISTÊNCIA.
HOMOLOGAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Havendo  pedido  de  desistência  de  recurso  em  sentido
estrito  aviado  por  advogado  habilitado  a  falar  em nome da
defesa,  não se conhece da apelação. Aplicação analógica do
art. 932, III e art. 998, ambos do novo CPC, c/c art. 3º do CPP
e art. 127, III do RITJPB.

Vistos etc.

O  Ministério Público estadual  ajuizou ação penal em face de
Firmino Feliciano de Sales, dizendo que o acusado, na manhã de 18 de dezembro de
2014, na cidade de Santa Helena, matou José Ribeiro da Silva, com disparos de arma de
fogo que atingiram a vítima nas costas.

Recebida  a  denúncia  e  citado o acusado,  ele  ofereceu defesa
escrita, após a qual o juízo de primeiro grau procedeu à instrução processual, inquirindo
as testemunhas arroladas pelas partes e interrogando o increpado ao final.

Apresentadas  as  razões  finais  escritas  por  ambas as  partes,  o
juízo a quo pronunciou o denunciado pelo crime do art. 121, § 2º, IV do Código Penal,
decisão impugnada no presente recurso em sentido estrito.

Oferecidas contrarrazões pela promotoria de justiça e trazida à
colação parecer do  parquet com atuação neste juízo  ad quem, o recorrente atravessou
petição de desistência do apelo.

É o relatório. Decido.

A  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  admite  a
desistência  de recurso interposto pela  defesa do réu,  desde que o seu patrono tenha
recebido  poderes  especiais.  Nesse  sentido,  cumpre  ao  relator  homologar  o  pedido
formulado pelo postulante, de modo a negar processamento a recurso manejado pelo
interessado. Nesse sentido, destaco, ilustrativamente, o seguinte aresto:

“PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  PRONÚNCIA.



INTIMAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  CIÊNCIA.  RECURSO  EM  SENTIDO
ESTRITO.  INTERPOSIÇÃO.  POSTERIOR  DESISTÊNCIA  FORMAL
PELO  RÉU.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  INEXISTÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO-CONFIGURADO.  ORDEM
DENEGADA.
1.  Não há  falar  em cerceamento  de  defesa  por  ausência  de  intimação da
decisão  de  pronúncia  se  o  réu  interpõe  recurso  em  sentido  estrito  e,
posteriormente,  manifesta  desistência  formal,  visando  ser  submetido  ao
Tribunal do Júri.
2. Ordem denegada.”
(HC  92.305/GO,  Rel.  Ministro  ARNALDO  ESTEVES  LIMA,  QUINTA
TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 22/03/2010)

No caso dos autos, o acusado, depois de pronunciado pelo juízo
da comarca de São João do Rio do Peixe pelo homicídio praticado, em dezembro de
2014, contra  José Ribeiro da Silva,  pleiteou a  desistência do recurso  stricto sensu
aviado  na  forma da  lei (fl.  213).  Com isso,  praticou  fato  extintivo  do  direito  de
recorrer, abdicando da postulação já aviada.

ANTE  O  EXPOSTO,  HOMOLOGO  O  PEDIDO  DE
DESISTÊNCIA (ART.  127,  III  DO  RITJPB),  NEGANDO  SEGUIMENTO  AO
RECURSO INTERPOSTO, NA FORMA DO ART. 932, III E ART. 998, AMBOS
DO CPC, APLICADOS ANALOGICAMENTE, EX VI DO ART. 3º DO CPP.

P. I.

João Pessoa, 15 de junho de 2016.

Des. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS
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