
PODER JUDICIÁRIO
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Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0004479-60.2017.815.2002 – Juízo da 6ª Vara
Criminal da Comarca da Capital
RELATOR: Des. Carlos Martins Beltrão Filho 
APELANTES: José Edson Pessoa de Castro
ADVOGADO: Antonio Elias Firmino de Araújo
APELADO: Ministério Público estadual

APELAÇÃO  CRIMINAL. SENTENÇA
CONDENATÓRIA  EM  ROUBO.  PRAZO.
FLUÊNCIA  APÓS  DECURSO  DO  PRAZO
LEGAL.  INOBSERVÂNCIA  DO  LAPSO
RECURSAL  DE  CINCO  DIAS.  NÃO
CONHECIMENTO PELA INTEMPESTIVIDADE.

Impõe-se não conhecer do apelo, quando a sentença
foi proferida em audiência, onde presentes o réu e
seu  Advogado,  e  a  interposição  recursal  ocorreu
após o decurso do prazo legal.

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,  pela
intempestividade. 

RELATÓRIO

Perante a 6ª Vara Criminal da Capital, José Edson Pessoa de
Castro, devidamente qualificado, foi denunciado como incurso nas sanções do art.
157, caput, do Código Penal, fls. 02/05.
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Narra a inicial acusatória que, em 06/04/2017, por volta das
07h00,  o  denunciado  foi  preso  em flagrante  no  Bairro  dos  Estados  quando se
encontrava em fuga após ter subtraído, mediante violência e grave ameaça, a bolsa
com todos os pertences da vítima Denise.

Continua a narrativa que, após ser assaltada, a vítima informou
a um agente da SEMOB o ocorrido e foi por ele conduzida até a delegacia; após, o
agente  avistou  um  indivíduo  com  as  características  descritas  pela  vítima  nas
proximidades  e,  com  a  ajuda  dos  policiais  da  Delegacia,  iniciou-se  uma
perseguição, mas o réu foi alcançado e detido pela polícia militar e por populares.

Na audiência de instrução e julgamento, fl. 161,após oitiva das
testemunhas,  interrogatório  do  réu,  alegações  finais  das  partes,  a  magistrada
sentenciou, condenando o apelante a uma reprimenda final de 4 (quatro) anos e 6
(seis) meses e 40 (quarenta) dias-multa, fls. 157/159.

Recurso apelatório às fls. 165/172, interposto em 04/12/2017,
com arguição preliminar de cerceamento de defesa pela não avaliação de tese de
defesa. No mérito, pugna pela desclassificação do delito de roubo para furto.

Contrarrazões  ministeriais  às  fls.  188/193,  opinando  pelo
desprovimento ao recurso.

Já nesta Instância, seguiram os autos à Procuradoria de Justiça
que, em parecer da lavra do d. Procurador José Roseno Neto, opinou, inicialmente,
pelo  não  conhecimento  do  recurso,  dada  a  sua  intempestividade.  No  mérito,
igualmente pelo desprovimento do recurso (fls. 198/201).

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, passo a analisar os requisitos de admissibilidade
recursal e verifico assistir razão ao Procurador de Justiça

Compulsando os autos, vê-se que a sentença foi prolatada em
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audiência ocorrida em 20/11/2017, uma segunda feira, sendo este o prazo inicial
para interposição de recurso, já que, ao ato, se faziam presentes tanto o réu como seu
Advogado.

O prazo final se deu em 27/11/2017, segunda feira seguinte.

Mas o recurso somente foi interposto em 04/12/2017, fl. 165

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).

Portanto, como, no caso sub judice, o recurso não foi interposto
dentro do lapso legalmente estabelecido, há impedimento para seu conhecimento.

Sabe-se, à luz do art. 798, § 5°, “b”, do Código de Processo
Penal, que os prazos correm da audiência em que proferida a decisão, desde que
presente a parte. É o caso dos autos.

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

É como voto.

Presidi  ao julgamento,  como Presidente da Câmara Criminal,
votando,  além  de  mim,  Relator,  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores
Márcio Murilo da Cunha Ramos e Arnóbio Alves Teodósio.

Presente  à  sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor Joaci Juvino da Costa Silva, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
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Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, em
13 de março de 2018.

João Pessoa, 15 de março de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
              Relator
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