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APELAÇÃO CRIMINAL. Furto duplamente qualificado.
Art.  155,  incisos  I  e  II,  do  Código  Penal. Recurso
intempestivo.  Interposição  fora  do  quinquídio  legal.
Inadmissibilidade. Não conhecimento.

- Não se conhece de apelação criminal interposta fora do
prazo  legal  de  cinco  dias,  contados  da  última  intimação
válida, por sê-la intempestiva.

Vistos, etc.

Trata-se  de  apelação  criminal  interposta por Rafael
Romualdo da Silva, através do advogado André Gustavo Figueiredo,  contra a
sentença de fls. 185/191, da lavra do Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da
Comarca de Campina Grande, que julgou procedente a denúncia e condenou o
recorrente nas penas dos arts. 155, § 4º, incisos I e II, e art. 244-B da Lei nº
8.069/90, a uma reprimenda de 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e 12 (dez) dias-multa. 

Narra a denúncia de fls. 02/03, que no dia 13 de Junho do
ano  de  2010,  por  volta  das  24:00h,  na  Rua  Joaquim  Zeca,  Centro  de
Massaranduba,  neste  Estado  da  Paraíba,  Roberto  Gomes  Marinho  e  o
recorrente  Rafael  Romualdo  da  Silva  teriam  arrombado  o  telhado  do
estabelecimento comercial de Suenilda Nunes de Lima Rodrigues, juntamente



com um adolescente conhecido como “Preá” - que ficou do lado de fora dando
cobertura  à  ação  delitiva,  e  de  lá  subtraído  alguns  aparelhos  eletrônicos,
dentre os quais, 04 (quatro) vídeos game, 45 (quarenta e cinco) DVD´s e 01
(uma) filmadora, produtos estes que não foram encontrados.

Consta, ainda, que apenas Roberto Gomes Marinho confessou o
delito na Delegacia de Polícia.

A prefacial acusatória foi recebida em 26/04/2012 (fl. 66).

Finalizada a instrução criminal,  às fls.  185/191, conforme
alhures  mencionado,  foi  julgada  procedente  a  denúncia,  nos  termos  nela
apontados.

Irresignado,  o  réu  Rafael  Romualdo  da  Silva  apelou  da
sentença (fl.  197).  Em suas  razões,  de fls.  209/212,  pleiteia  a  absolvição,
contestando a condenação, sob o fundamento de insuficiência de prova. 

Contrarrazões do Ministério Público ao apelo pugnando pelo
seu desprovimento, às fls. 213/216.

A Procuradoria de Justiça, através de parecer do Dr. Joaci
Juvino da Costa Silva, Procurador de Justiça, opinou pelo desprovimento do
apelo (fls. 221/224).

Pois bem. Impossível o conhecimento e processamento do
recurso.

Como cediço, exige-se que a insurreição seja protocolizada
dentro  do  lapso  temporal  legalmente  previsto,  constituindo-se  a
tempestividade requisito objetivo da irresignação.

Conforme dispõe o artigo 593 do Código de Processo Penal,
a apelação criminal contra as decisões condenatórias deve ser interposta no
prazo de cinco dias, lapso esse duplicado quando se tratar de réu assistido por
defensor público, consoante dicção do art. 5º § 5º da Lei n.º 1.060/50 – o que,
ressalte-se, não é o caso dos autos.

In casu, observa-se, sem maiores dificuldades, que a súplica
do apelante  Rafael  Romualdo da Silva se revela intempestiva,  por  ter  sido
manejada fora do prazo legal de 05 (cinco) dias, vez que aquele vem sendo
assistido por advogado particular, Dr. André Figueiredo.

Pois bem, no caso vertente, o réu, ora apelante, foi intimado
da sentença, pessoalmente, em Cartório, no dia 06/06/2016 (fl. 195).

O causídico acima referido, por sua vez, foi intimado
da sentença, através de nota de foro publicada no dia 08/06/2016 (fl. 196). 



Já,  a  petição  de  interposição de  recurso  apelatório  foi
protocolizada em 14/06/2016 (comprovante anexo à fl. 197).

Como o prazo recursal inicia-se da última intimação da
ciência da sentença, que se deu no dia 08/06/2016 (quarta-feira), sendo
esta da intimação do advogado, o prazo começaria a fluir no primeiro dia útil
seguinte,  qual  seja,  o  dia  09/06/2016  (quinta-feira),  terminando  no  dia
13/06/2016 (segunda-feira). Ressalte-se que nesse dia o expediente
de  todas  as  unidades  judiciárias  do  Estado foi  maior  de  08:00h às
12:00h e de 14:00h às 18:00h, conforme Ato de Presidência do TJPB nº
01/2016.

Assim sendo,  considerando que  a apelação criminal  foi
interposta no dia 14/06/2016 (terça-feira), a mesma restou intempestiva.

Portanto,  tendo  o  presente  recurso  sido  interposto
extemporaneamente não pode este ser conhecido por esta e. Câmara Criminal.

A propósito: 

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  PORTE  DE  ARMA  DE  FOGO
-RECURSO DEFENSIVO.  INTERPOSIÇÃO  FORA  DO  PRAZO
LEGAL.  INTEMPESTIVIDADE.  RECURSO NÃO  CONHECIDO.
1. O defensor constituído é intimado da sentença mediante
publicação no órgão oficial, consoante art. 370, §1º do CPP.
2.  Interposta  apelação  em  prazo  que  supera  o
qüinqüídio  legal,  contado  da  última  intimação,  in
casu,  do  réu  -,  o  recurso  não  deve  ser  conhecido,
porquanto  intempestivo”. (TJMG;  APCR
1.0384.14.000281-5/001; Rel. Des. Nelson Missias de
Morais;  Julg.  15/12/2016;  DJEMG  25/01/2017).
Destaquei.

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  SENTENÇA  CONDENATÓRIA.
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL.
ART.  593,  INCISO I,  DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA ÚLTIMA INTIMAÇÃO
PESSOAL.  INTEMPESTIVIDADE.  RECURSO  NÃO
CONHECIDO.  1. Não se conhece do recurso interposto
após o prazo de 05 (cinco) dias, nos termos dispostos
no art. 593, I, do Código de Processo Penal, contados
a  partir  da  última  intimação  pessoal,  eis  que
intempestivo. 2.  Recurso  não  conhecido”.  (TJMA;  AP
044392/2016;  Primeira  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.
João  Santana  Sousa;  Julg.  22/11/2016;  DJEMA
02/12/2016).
Destaquei.



Ante o posto, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO por sê-la
intempestiva.

Publicações e intimações necessárias.
Esta decisão servirá como meio autônomo de notificação.

Cumpra-se. 

João Pessoa/PB, ____, de ___________ de 2018.

Des. Arnóbio Alves Teodósio
RELATOR


