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Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO  CRIMINAL N.º  0000281-22.2014.815.0761  –  Vara  Única  da
Comarca de Gurinhém
RELATOR: Des. Carlos Martins Beltrão Filho 
APELANTE: Fábio Barbosa da Silva
ADVOGADO: Adão Soares de Sousa
APELADO: Ministério Público estadual

APELAÇÃO  CRIMINAL. SENTENÇA
CONDENATÓRIA  EM  ROUBO  SIMPLES.
RECURSO.  PRAZO.  FLUÊNCIA  APÓS  A
ÚLTIMA  INTIMAÇÃO.  PATROCÍNIO  POR
ADVOGADO  CONSTITUÍDO.
INOBSERVÂNCIA DO  LAPSO  RECURSAL DE
CINCO  DIAS.  NÃO  CONHECIMENTO  PELA
INTEMPESTIVIDADE.

Impõe-se  não  conhecer  do  apelo,  quando  o
oferecimento deste por advogado constituído é feito
após  o  transcurso  do  quinquídio  legal,  que  flui  a
partir  da  última  intimação,  em  observância  ao
disposto no art. 798, §5º, “a” do CPP, bem como a
Súmula 710 do Supremo Tribunal Federal.

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 o recurso.

RELATÓRIO

Perante a Vara Única da Comarca de Gurinhém, Fábio Barbosa
da Silva, devidamente qualificado, foi denunciado como incurso nas sanções do
art.  157,  caput,  do  Código Penal,  fls.  02/04,  por  ter,  próximo à  localidade  de

Apelação Criminal 0000281-22.2014.815.0761                                                   CMBF – Relator
    1



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

Boqueirão, em 24 de janeiro de 2014, por volta das 14:00 horas, mediante grave
ameaça, simulado que estava com arma por baixo da roupa para intimidar a vítima
Jefferson Florentino de Souza, e subtraído para si dois celulares.

Narra a inicial que a vítima estava esperando um alternativo
para  se  deslocar  até  Gurinhém  quando  foi  surpreendido  pelo  denunciado  que
apresentava um volume por baixo da camisa como se fosse uma arma de fogo, que
subtraiu seus celulares e fugiu em uma bicicleta.

Ultimada a instrução criminal e oferecidas as alegações finais
pelas partes (fls. 59/61 e 64/65), o juiz  a quo sentenciou às fls. 66/68, julgando
procedente a denúncia para condenar Fábio Barbosa da Silva como incursos nas
sanções do art. 157, caput, CP, a uma pena final de 4 (quatro) anos de reclusão, em
regime inicial aberto, e 30 dias multa.

Recurso apelatório às fls. 93/95, com pedido absolutório sob a
tese  da  negativa  de  autoria  e  fragilidade  de  provas.  Em  pedidos  alternativos,
pugnou pela desclassificação do delito para tentado, pois não teria tido a posse
mansa e pacífica dos bens. E, ainda, pelo ajuste da pena, com a desconsideração da
causa de aumento referente à grave ameaça e ao emprego de arma de fogo.

Contrarrazões  ministeriais  às  fls.  99/102,  opinando  pelo
improvimento do recurso.

Já nesta Instância, seguiram os autos à douta Procuradoria de
Justiça que, em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 108/116).

É o relatório.

VOTO

Do Juízo de Admissibilidade

Primeiramente, passo a analisar os requisitos de admissibilidade
recursal.

Compulsando os autos, vê-se que o então patrono do apelante
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foi intimado da sentença, via Nota de Foro, em 28/06/2016 (fl. 91) e que a intimação
do réu se deu em 12/07/2016 (fl. 92v).

Logo, o prazo inicial para o recurso foi em 12/07/2016, uma
terça-feira; findando em 18/07/2016, segunda-feira seguinte.

No  entanto,  o  recurso  apelatório  foi  interposto  apenas  em
20/07/2016 (fls. 93), logo, patente é sua intempestividade.

Convém esclarecer que, interposto o recurso, cabe ao juízo de
base verificar a possibilidade de seu processamento, ao realizar 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).

No presente caso, consta certidão à fl. 97 com as datas acima
mencionadas; mas, não há juízo de admissibilidade efetuado em 1º grau.

Portanto, como, no caso sub judice, o recurso não foi interposto
dentro do lapso legalmente estabelecido de 5 (cinco) dias, há impedimento para seu
conhecimento.

Sabe-se, à luz do art. 798, § 5°, “a”, do Código de Processo
Penal, que os prazos correrão da intimação. 

Ademais, é imperioso registrar que o STF, na Súmula n° 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.

Ex positis, em harmonia com o parecer oral complementar da
douta Procuradoria de Justiça, NÃO CONHEÇO do recurso, por intempestivo.

É como voto.

Presidiu  ao  julgamento,  com voto,  o  Excelentíssimo Senhor
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Desembargador  Arnóbio  Alves  Teodósio,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando,  além  de  mim,  relator,  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
Márcio Murilo da Cunha Ramos, revisor.

Presente  à  sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor Francisco Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho”
da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa,
em 15 de agosto de 2017.

João Pessoa, 17 de agosto de 2017.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
              Relator
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