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APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIMES  DE  ROUBO
CIRCUNSTANCIADO  PELO  USO  DE  ARMA  E
PRATICADO  MEDIANTE  CONCURSO  DE  AGENTES.
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.

Vistos, etc.

Cuida-se de  apelação criminal interposta por  Edivaldo do Ó
Ribeiro, em face da sentença de fls. 118/121v, da lavra do Magistrado Adilson Fabrício
Gomes Filho, da 1ª Vara Criminal da Comarca de João Pessoa (Capital), nos autos da
ação penal supranumerada, promovida pelo Ministério Público do Estado da Paraíba,
que julgou procedente a denúncia para:

1 – CONDENAR o apelante EDIVALDO DO Ó RIBEIRO
pela  prática  de  03  (três)  crimes  de  roubo  circunstanciado pelo  uso  de  arma e
praticado mediante concurso de agentes (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CPB),
havidos em concurso material (CP, art. 69), imputando-lhe uma pena privativa de
liberdade de 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão no regime fechado, e 160
(cento e sessenta) dias multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salárioo
mínimo, vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, do CP);

A denúncia descreve os fatos, nos termos a seguir transcritos:

“(...)



Das investigações que embasam a presente peça, verifica-se que
EDVALDO DO Ó RIBEIRO subtraiu, na companhia de outro indivíduo e mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa móvel das vítimas Juvanesca da
Silva Almeida, Ana Raquel da Silva Almeida, Denisson da Silva Merêncio e Hélio Manoel
de Lima.

Segundo restou apurado, no dia 08 de maio de 2017, por volta
das  15h:00m,  em  frente  ao  mercadinho  do  Bairro  do  Rangel,  nesta  capital,  o
denunciado,  juntamente  com  o  menor  de  idade  L.  M.  da  S.,  trafegava  em  uma
motocicleta quando, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, abordou a
vítima Denisson da Silva Merêncio, subtraindo-lhe uma moto HONDA BROS, placa
QFP-7747/PB.

Dessume-se,  então, do procedimento inquiritorial,  que no dia
seguinte ao retro mencionado delito,  qual seja,  09 de maio de 2017, por volta  das
11h50m, no bairro do Oitizeiro, nesta capital, o denunciado, juntamente com o mesmo
menor,  trafegava  na  motocicleta  roubada  Ronda  BROS  quando,  mediante  grave
ameaça exercida com arma de fogo, abordou as vítimas Juvanesca da Silva Almeida e
Ana Raquel da Silva Almeida, subtraindo-lhes 01 (uma) mochila cor preta, 01 (uma)
carteira feminina contendo documentos, certa quantia em dinheiro e um celular.

Após a prática delitiva, os acusados evadiram-se do local, no
que  algumas  horas  depois  foram  identificados  por  uma  equipe  da  PM,  que  os
reconheceu  pela  moto  que  utilizavam,  ocasião  em que se  iniciou  uma perseguição
estendendo-se até o bairro ‘Colinas do Sul1’, quando o acusado parou a motocicleta
após seu comparsa ser atingido por disparos de reação efetuados pela polícia.

Nesse  momento,  foi  o  acusado  preso  em  flagrante,  sendo
recuperada  parte  dos  bens  subtraídos  das  vítimas  retro  mencionadas,  conforme
documento às fls. 13 do IPL. Não obstante, verificou-se que a moto HONDA BROS - placa
QFP-7747/PB utilizada para  a prática  dos  delitos  possuía  restrição de  furto/roubo,
sendo tal bem restituído à vítima Denisson da Silva Merêncio (auto de entrega às fls. 16
do IPL).

Cumpre frisar que todas as vítimas, quando ouvidas na esfera
policial,  reconheceram o acusado como um dos indivíduos que  efetuou os  assaltos
anteriormente relatados.

Não bastasse,  com a repercussão dos  fatos,  apurou-se que o
acusado e seu comparsa, no dia 21 de abril de 2017, por volta das 06h20m, na rua
Irani Almeida de Menezes, Funcionários II, subtraiu, mediante grave ameaça exercida
com  arma  de  fogo,  uma  motocicleta  YAMAHA  FAZER  —  placa  MOP  4292/PB,
pertencente à vítima Hélio Manoel de Lima.

Nesse  sentido,  a  vítima  ao  ser  ouvida  na  esfera  policial
reconheceu o acusado, relatando, inclusive, que na ocasião do assalto lhe foi subtraída
sua carteira contendo documentos pessoais, não havendo noticia da recuperação de
seus bens.

Desse  modo,  o  certo  é  que  o  denunciado  agiu  claramente
imbuído pelo dolo necessário as práticas delitivas.



Nesse sentido, como é de se observar, autoria e materialidade
restam  sobejamente  demonstradas,  consoante  documentos  que  instruem  a  peça
inquisitorial.

(...)”.

Irresignado, o réu interpôs a apelação de fl. 127.

Em suas razões recursais (fls. 137/140), alega a apelante que: (a)
(b) a instrução não logrou comprovar,  de forma cabal  e  indubitável,  a  prática,  pelo
recorrente,  de  dois  dos  crimes  descritos  na  denúncia  ministerial,  pelo  que  se  faz
imperativa a sua absolvição quanto a estes, nos termos do art. 386, I, V e VII, do CPP;
(c) propugna,  ainda,  genericamente,  pela  redução  da  pena  cominada,  com  o
reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade.

Nas  contrarrazões  de  fls.  143/147,  a  Promotoria  de  Justiça
comarcana  pugnou  pelo  desprovimento  do  recurso  apelatório  e,  consequente,
manutenção da sentença recorrida.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça Estadual, através do
eminente Procurador Francisco Sagres Macedo Vieira, no seu parecer de fls. 153/164,
opinou pelo não conhecimento do apelo, em face de sua intempestividade, ou, para o
caso de eventual conhecimento, pelo provimento parcial do recurso manejado, para que
seja reformada apena copminada ao réu.

É o relatório. Decido.

O órgão julgador  ad quem, quando do julgamento do recurso,
independentemente do juízo de admissibilidade feito pelo juízo  a quo,  é competente
para proceder a novel análise dos pressupostos recursais, dentre eles a tempestividade.

Compulsando os autos, e a despeito da constatação contida na
decisão de fls. 132/132v,  observo que a causídica signatária do recurso interposto
pelo apelante, que responde ao processo segregado, fora intimada, via nota de foro,
em 28/08/2017, numa segunda-feira (fl. 126).

O réu, por sua vez,  fora intimado  pessoalmente da sentença
condenatória em 31/08/2017 (quinta-feira), ex vi do conteúdo da certidão de fl. 131v,
da lavra da Oficiala de Justiça Verônica Nunes.

Nesse  norte,  o  prazo  para  interposição  de  recurso  apelatório,
sendo de cinco dias, consoante art. 586, caput, do CPP, teve seu início em 01/09/2017
(sexta-feira posterior à data da intimação pessoal do réu) e o término em 05/09/2017
(terça-feira subsequente).

Assim, verifico que o presente apelo, somente interposto em
12/09/2017 (fl. 127), reputa-se terminantemente fora do prazo legal.

Destarte,  diante  da  manifesta  intempestividade  recursal,
inaceitável o conhecimento do recurso e seu, posterior, julgamento.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O PRESENTE APELO.



P. I.

João Pessoa – PB, 5 de março de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos 
Relator


