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ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL (Processo n. 0001206-06.2007.815.0521)
RELATOR: Aluízio Bezerra Filho, Juiz de Direito Convocado em substituição
ao Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
APELANTE: Laércio Tavares de Brito
ADVOGADO: Vitor Amadeu de Morais Beltrão
APELADA: Justiça Pública

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  Apelação  criminal.
Crime contra o patrimônio. Roubo majorado. Art.  157, §
2º,  inciso  II,  do  Código  Penal.  Concurso  de  pessoas.
Intimação do advogado e do réu em audiência.  Recurso
intempestivo. Não conhecimento. Prazo. Fluência após a
última intimação. Inobservância do lapso recursal de cinco
dias. Não conhecimento.

- A apelação interposta fora do quinquídio previsto no art.
593 do Código de Processo Penal é extemporânea, o que
impede seu conhecimento.

- Não conhecimento.

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  não  conhecer  à  apelação  criminal,  em  razão  da
intempestividade, nos termos do voto do Relator e em desarmonia com o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por  Laércio Tavares
de Brito, em face da sentença proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca da
Alagoinha, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, inciso II,
do Código Penal – roubo majorado pelo concurso de pessoas -, fixando-lhe a pena
de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, à razão
de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime
inicial fechado, denegando-lhe o direito de recorrer em liberdade (fs. 85/89).



Quanto aos fatos, narra a exordial acusatória que, no dia 04 de
novembro  de  2007,  por  volta  das  16h30min,  na  Rua  do  Sol,  no  Município  de
Alagoinha, o apelante, juntamente com Alex da Silva Dantas, assaltaram a vítima
Francisco da Silva, em sua casa, subtraindo-lhe um relógio, e a quantia de R$ 40,00
(quarenta reais), agredindo-a com socos e pontapés, obrigando, ainda, a vítima a se
dirigir a um bar, para pagar uma cerveja para os assaltantes, tomando, em seguida,
rumo ignorado (fs. 02/03).

A denúncia foi recebida em 12 de dezembro de 2007 (f. 02).

Em suas razões, a defesa alega que, tendo em vista o valor
ínfimo da res furtiva, consistente em um relógio de pulso e a quantia de R$ 40,00
(quarenta reais), devendo, portanto, ser aplicado o princípio da insignificância ou
bagatela,  o  que conduz à  exclusão da tipicidade da conduta,  e  consequência  a
absolvição do ora recorrente.

Aduz,  ainda,  que  as  circunstâncias  judiciais  não  são,
preponderantemente, desfavoráveis ao apelante, inexistindo razão para a pena-base
ser  fixada  acima  do  mínimo  legal,  merecendo,  assim,  ser  a  pena-base
redimensionada para 04 (quatro) anos de reclusão.

Assevera, outrossim, que a pena privativa de liberdade deve
ser substituída por restritivas de direito, permitindo o início de cumprimento de pena
em regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal.

Ao  final,  requer  o  provimento  do  recurso  para  que  seja
reformada a sentença condenatória, e excluída a tipicidade da conduta, em razão do
princípio  da  bagatela,  com a absolvição do recorrente,  e,  caso não seja esse o
entendimento, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal – 04 (quatro) anos
-, diante das circunstâncias do art. 59 do Código Penal serem, em suma maioria,
favoráveis ao apelante, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de
direito, e, se ultrapassado o quantum de 04 (quatro) anos, e não exceder a 08 (oito)
anos de reclusão,  seja  estabelecido o regime inicial  de cumprimento  de pena o
semiaberto (fs. 106/113).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo
desprovimento do recurso da defesa e pela manutenção da sentença imposta (fs.
114/125).

Nesta  instância,  a  Procuradoria-Geral  de  Justiça  emitiu
parecer,  opinando  pelo  desprovimento  do  recurso  e  manutenção  do  decisum
condenatório em todos os seus termos (fs. 145/146).

É o relatório.

-VOTO- Aluízio Bezerra Filho- Juiz de Direito Convocado- 
Relator -

O recurso não deve ser conhecido.

Com efeito, o prazo para interposição de recurso de apelação



em processo penal, nos termos do art. 593, I, do CPP1 é de 05 (cinco) dias, sendo
certo que, a teor do art. 798, §5º, “b”, do mesmo código2, tal prazo deve ser contado
a partir da data da audiência de instrução e julgamento, quando presentes o réu e o
seu advogado.

No caso dos autos, foi proferida a sentença penal condenatória
na audiência de instrução e julgamento, sendo o réu e o seu advogado intimados,
pessoalmente, do decisum, na data de 01 de abril de 2014 (fs. 85/89), entretanto, a
apelação  somente  foi  protocolizada  em  08  de  abril  de  2014  (f.  91),  quando  já
ultrapassado o prazo legal de 05 (cinco) dias (CPP, art. 593).

Assim sendo,  o  prazo para  a interposição da apelação teve
início no dia 02/04/2014 (quarta-feira), primeiro dia útil após a intimação, com o seu
término em 07/04/2014 (segunda-feira). Todavia, o recurso, como dito, somente foi
interposto no dia 08/04/2014 (terça-feira), às 10h30min, portanto, fora do prazo legal
de 5 (cinco) dias, de acordo com o protocolo de recebimento da apelação à f. 91, ou
seja, 01 (um) dia após o exaurimento do prazo, sendo flagrante a intempestividade,
fato esse, inclusive, certificado pelo cartório da Vara Única da Comarca de Alagoinha
à f. 93 v.

Daí  porque, esta Câmara decidiu pelo não conhecimento do
apelo, diante do seu oferecimento, por advogado constituído, depois de transcorrido
o quinquídio legal, que flui após a última intimação. Atente-se:

ROUBO QUALIFICADO. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR E DO
RÉU EM TERMO DE AUDIÊNCIA. Intempestividade recursal.
Prazo. Fluência após a intimação pessoal. Não conhecimento.
O recurso foi interposto após ter-se escoado o prazo legal de 5
dias, contado em dobro para a defensoria pública. Impõe-se o
não conhecimento do apelo, diante de seu oferecimento após o
lapso temporal, que flui após a intimação pessoal da defensora
pública e do réu. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº
00099651920168150011,  Câmara  Especializada  Criminal,
Relator DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO , j. em 27-
06-2017)

Ante o exposto, não conheço do recurso, porque intempestivo.

É o voto.3

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  João Benedito  da  Silva,  decano do exercício  da  Presidência da
Câmara Criminal, dele participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
Aluízio  Bezerra  Filho  (Juiz  de  Direito  Convocado,  em  substituição  ao
Desembargador  Luiz  Silvio  Ramalho  Júnior),  Relator,  Márcio  Murilo  da  Cunha

1 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)

2  CPP - Art. 798.  Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se
interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.
[…]. § 5º Salvo os casos expressos, os prazos correrão: b) da audiência ou sessão em que for
proferida a decisão, se a ela estiver presente a parte;
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Ramos,  e  Marcos  William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito  Convocado  até  o
preenchimento da vaga de Desembargador)

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Francisco Sagres
Macedo Vieira, Procurador 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, 15 de agosto de 2017.

 

    Aluízio Bezerra Filho
 Juiz de Direito Convocado
             - Relator-


