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ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000541-50.2016.815.0011 – 2ª Vara Criminal da
Comarca de Campina Grande/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Pedro Pontes
DEFENSORAS PÚBLICAS: Katia Lanusa de Sá Vieira e Maria do Socorro 
Tamar  Celino.
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL. FURTO
QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SOB
A  ALEGAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA  OU  BAGATELA.
INTEMPESTIVIDADE  DO  RECURSO.
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.

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  da  apelação,  por  ser
intempestiva. Expeça-se guia de execução provisória.

RELATÓRIO

Perante  a  2ª  Vara  Criminal  da  Comarca  de  Campina
Grande/PB, Pedro Pontes, devidamente qualificado, foi denunciado como incurso
nas  sanções  do  art.  155,  §  4º,  II,  do  Código Penal,  acusado de,  no  dia  10  de
dezembro de 2015, por volta das 13h 15min, o denunciado se dirigiu à residência
da vítima José Gilberto da Costa Pinto, localizada na rua Antônio Campos, 138,
Alto Branco, na cidade de Campina Grande, onde, após ter pulado o muro, adentrou
na residência da vítima se utilizando de uma escada e subtraiu um botijão e uma
camisa.

Narra a exordial, ainda, que a esposa da vítima gritou ao ver o
réu, momento em que, este empreendeu em fuga, sendo perseguido pela vítima,
porém, foi preso por policiais que realizavam rodas na área. (fls.02/03).
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Ultimada a instrução criminal, a juíza singular julgou procedente
a pretensão acusatória e condenou o apelante ao cumprimento da pena final de 3 (três)
anos  de  reclusão,  em regime inicialmente  fechado e  30 (trinta)  dias-multa.  Sendo
negado o direito de apelar em liberdade (fls. 71/72).

O sentenciado foi intimado pessoalmente da sentença no dia  04
de  outubro  de  2016 (fls.  75/v).  Em seguida,  no  dia  05  de  outubro  de  2016,  a
Defensora Kátia Lanusa de Sá Vieira é intimada em cartório (fls. 73).

Irresignado  com o decisório  adverso,  o  sentenciado  recorreu  a
esta Superior Instância (fls. 77), em 18 de outubro de 2016 (fls. 77) pleiteando, nas
razões recursais de fls. 85/91, a reforma da decisão com a sua absolvição por entender
que no caso em estudo, não há elementos para aplicar a qualificadora, bem assim,
deve-se aplicar o princípio da insignificância ou da bagatela.

Contrarrazões (fls. 95/97).

Instado  a  se  pronunciar,  o  Procurador  de  Justiça,  em  parecer,
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 99/101).

É o relatório.

VOTO

Convém ressaltar,  de início,  que,  interposto o recurso,  cabe ao
juízo 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.

Explico.

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

A defesa foi patrocinada por meio da Defensoria Pública, o que
amplia o prazo do recurso para 10 (dez) dias e, mesmo assim, foi, ele, interposto fora
do prazo legal.

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

A Defensora  Pública,  foi  intimada,  pessoalmente,  da  sentença
condenatória no dia 05.10.2016 (fls.73).

O  apelante,  por  sua  vez,  restou  intimado,  pessoalmente,  da
decisão de fls. 75/v, no dia 04.10.2016 (fls. 83-83v).

Assim, o dies a quo foi o dia 07.10.2016, uma sexta-feira.

Dessa  forma,  considerando-se  o  prazo  de  10  (dez)  dias
supramencionado,  conclui-se que o  dies ad quem seria o dia 15.10.2016 (sábado),
prorrogando-se para o 17/10/2012.

Entretanto,  o  recorrente  somente  interpôs  sua  apelação  no  dia
18.10.2016  (fl.  77),  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 autos do mandado devidamente cumprido, como se pode observar destes arestos
ora trazidos à colação, in verbis:

“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,
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Relator DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO , j.
em 27-06-2017)” 

“RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO.  PRONÚNCIA  DO  RÉU.
IRRESIGNAÇÃO  INTERPOSTA  FORA  DO  PRAZO
LEGAL.  INTEMPESTIVIDADE  RECURSAL
EVIDENCIADA.  NÃO  CONHECIMENTO.  -  Para
admissibilidade  dos  recursos,  necessário  se  faz  o
preenchimento de alguns pressupostos legais, dentre eles, a
obrigatoriedade de ser  oposto dentro do prazo legal.  -  O
recebimento  do  recurso  apelatório  pelo  juízo  a  quo  não
inibe que o tribunal ad quem decrete sua intempestividade,
por ocasião do juízo de admissibilidade recursal. (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00007528520178150000,  -  Não  possui  -,  Relator  DES.
MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS , j. em 05-06-
2017)”

Por  isso,  em suma,  e  sem maiores  delongas,  não  conheço do
recurso, por intempestivo, em desarmonia com o parecer do Procurador de Justiça.

É como voto.

Cópia desta decisão serve como ofício de notificação.

Presidiu o julgamento, com voto, o Desembargador Arnóbio Alves
Teodósio, dele participando, além de mim, Relator, o Desembargador Márcio Murilo
da Cunha Ramos.

Presente  à  sessão o Excelentíssimo Senhor Francisco Sarmento
Vieira, Promotor de Justiça convocado.

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, aos 22 dias do mês de agosto do ano de 2017.

João Pessoa, 29 de agosto de 2017.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
-  Relator -
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