
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0000608-20.2012.815.0281 –  Comarca
de Pilar/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Inácio Bernardino de Lima 
ADVOGADA: Luciana P. de A. Amorim Madruga (OAB/PB 14.575)
APELADA: Justiça Pública 

APELAÇÃO CRIMINAL. DOS CRIMES CONTRA O
PATRIMÔNIO.  CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.
AUSÊNCIA DE ANÁLISE.   INTEMPESTIVIDADE DO
RECURSO. FLUÊNCIA DO PRAZO APÓS A ÚLTIMA
INTIMAÇÃO.  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  quinquídio  legal,  que  flui  após  a  última
intimação, e não da data em que foi juntado aos
autos o mandado devidamente cumprido.

DA  APLICAÇÃO  DA  PENA. ERRO.
RECONHECIMENTO EX OFFICIO.  ART.  654,  §  2º,
DO CPP. CORREÇÃO. NOVA DOSIMETRIA.

- Considerando equívoco no tocante a aplicação da
pena, amparado no art. 654, § 2º, do CPP, como
habeas  corpus  de  ofício,  procedo  a  devida
correção. 

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 do apelo, pela sua
intempestividade e, de ofício, corrigir o erro material na dosimetria da pena.

RELATÓRIO

Perante a Comarca de Pilar/PB, Inácio Bernardino de Lima,
devidamente qualificado,  foi  denunciado como incurso nas sanções do art.
157, §§ 2º, I e II e 3º, c/c 14, II e 288, todos do CP e ainda, o art. 244-B da
Lei  8.069/90,  acusado de,  na noite  do dia  17/06/2012,  na Zona Rural  do
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Município de Pilar/PB, haver, na companhia de um menor, perpetrado “o crime
de latrocínio qualificado na sua forma tentada empregando para sua atitude
maléfica uma arma de fogo, além de participar de formação de quadrilha e
corrupção de menor.

(…)
O crime não foi perpetrado porque houve reação da parte

da vítima visto que esta vendo-se na iminência de ser morto efetuou dois ou
três  disparos  contra  os  elementos  e  estes  temerosos  de  serem  detidos
fugaram com destino ao matagal, no entanto, durante a perseguição foram
presos e em seguida levados a Delegacia de Itabaiana, onde ali foi lavrado o
respectivo auto de prisão em flagrante (...)”.

Ultimada  a  instrução  criminal,  com  oferecimento  das
alegações  finais  pelas  partes  (fls.  57-59  e  60)  o juiz  singular  julgou
procedente, em parte, a pretensão punitiva exposta na peça inaugural, para
condenar o réu Inácio Bernardino de Lima, nos termos do art. 157, § 2º, I e
II, c/c 14, II e 288, ambos do CP e absolvê-lo das imputações contidas no art.
244-B da Lei 8.069/90, aplicando-lhe a reprimenda da seguinte maneira:

- Para o roubo qualificado

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base
em  6  anos  de  reclusão  e  18  dias-multa.  Reconheceu  a  atenuante  da
menoridade,  por  essa  razão  reduziu  a  pena  em  1  ano  e  6  dias  multa,
perfazendo   5  anos  e  12  dias  multa.  Considerando,  ainda,  a  tentativa,
diminuiu a pena em 1/3, ficando 3 anos e 4 meses de reclusão e 8 dias-multa,
que tornou definitiva diante da ausência de outras causas modificativas.

- Para a quadrilha ou bando

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base
em 2 anos. Reconheceu a atenuante da menoridade, por essa razão reduziu a
pena em 1 ano, totalizando, 1 ano e 12 dias multa. Considerando, ainda, a
tentativa, diminuiu a pena em 1/3, ficando 3 anos e 4 meses de reclusão e 8
dias-multa,  que  tornou  definitiva  diante  da  ausência  de  outras  causas
modificativas.

Irresignado com o decisório adverso, o réu recorreu a esta
Superior  Instância  (fls.  77-80),  pleiteando  por  sua  absolvição  e,
alternativamente, pela redução da reprimenda.

Contrarrazões às fls. 87-v.

Instada  a  pronunciar-se,  a  douta  Procuradoria-Geral  de
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Justiça,  em  parecer,  opinou  pelo  não  conhecimento  da  apelação,  por  ser
intempestiva, e, no mérito, pelo provimento parcial do apelo, absolvendo o
apelante do crime de quadrilha ou bando (fls. 92-98).

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 previsto no art. 593, I, do CPP,
fato que impede o seu conhecimento. 

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

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

A patrona do recorrente foi intimada no dia 07/11/2013
(fls. 76), uma quinta-feira, e o réu no dia 06/11/2013 (fls. 85-v), quarta-feira,
de modo que, levando-se em conta a data da última ciência e o prazo de 5
(cinco) dias, previsto no supramencionado dispositivo legal, conclui-se que o
dies ad quem seria o dia 12/11/2013 - terça-feira.

Entretanto, o recorrente somente interpôs sua apelação no
dia  20/11/2013 (fls.  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

Apelação Criminal nº  0000608-20.2012.815.0281 3



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

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:

“CRIMINAL.  HC.  DUPLICATA  SIMULADA.  PROCESSO
PENAL.  TERMO  INICIAL.  APELAÇÃO.  INTIMAÇÃO.
ORDEM DENEGADA. I - O prazo para a interposição do
recurso  de  apelação  criminal  inicia-se  na  data  da
efetiva intimação e não da juntada do mandado aos
autos. (Precedentes do c. STF e do STJ). II - Ordem
denegada” (STJ – RHC 38553 – RS – 5ª T. – Rel. Min.
Gilson Dipp – DJU 09.02.2005 – p. 211). 

E:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO.
PRAZO. TERMO INICIAL (ART. 798, § 5º,  DO CPP).
‘HABEAS CORPUS’. 1. É pacífica a jurisprudência do
STF,  no  sentido  de  que  o  curso  do  prazo,  para
apelação,  se  inicia  após  a  intimação  do  réu  e  seu
defensor (art. 798, § 5º, ‘a’, do CPP) - e não apenas
da  juntada  do  mandado.  Precedentes.  2.  Assim
decidiu  o  acórdão  do  STJ,  que  denegou  o  ‘writ’  lá
impetrado, por considerar correto o do TJSP, que não
conheceu  de  apelação  por  intempestiva,  interposta
fora  do  prazo  respectivo,  assim  contado.  3.  ‘HC’
indeferido” (STF – RHC 80666 – SP – 1ª T. – Rel. Min.
Sydney Sanches – DJU 22.06.2001 – p. 23).

Ademais,  é  imperioso  registrar  que  o  Supremo Tribunal
Federal, na Súmula 710, ratificou essa tese, segundo a qual,  “no processo
penal, contam-se os prazos da data da intimação, e não da juntada aos autos
do mandado ou da carta precatória ou de ordem”.

Nesse diapasão, atente-se para os seguintes julgados:

APELAÇÃO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO.
INTEMPESTIVIDADE.  RECURSO  NÃO  CONHECIDO.  -
Considerando  que,  na  hipótese,  o  prazo  para
interposição  do  recurso  de  apelação  pela  defesa
constituída é de 05 dias (art. 593, CPP), tendo como
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seu termo inicial  o  primeiro  dia  útil  subseqüente  à
intimação pessoal do réu da sentença condenatória (e
não  da  juntada  da  carta  precatória,  conforme
entendimento  já  sumulado  no  STF  e  segundo
precedentes desta Câmara), última efetivada, verifica-
se  que  o  recurso  é  intempestivo,  pois  protocolado
depois  de  transcorrido  o  prazo  legal.  -
Conseqüentemente,  sendo  a  tempestividade
pressuposto  recursal  extrínseco,  não  há  outro
caminho  senão  o  não-conhecimento  do  apelo
defensivo. Apelo não conhecido. (TJRS – Processo nº
70035392794 -  Rel. Des. Dálvio Leite Dias Teixeira –
DJ: 28/09/2011)

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  DUPLAMENTE
QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO
DA DEFESA. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I -
Conforme preceitua o art. 593, inciso I, do código de
processo  penal,  o  prazo  para  a  interposição  de
apelação, no caso de réu representado por advogado
particular,  é de 05 (cinco) dias,  contados da última
intimação, seja deste ou do acusado. II - Interposto o
recurso apelatório após o término do quinquídio legal,
não  há  como  este  ser  conhecido,  porquanto
intempestivo. III  -  Recurso não conhecido”.  (TJCE -
APL 165-83.2000.8.06.0170/1 - Rel.  Juiz Conv. Luiz
Evaldo Gonçalves Leite - DJCE 03/06/2011 -  Pág. 86)

Por isso, não conheço do recurso.

- DO HABEAS CORPUS DE OFÍCIO

Em  que  pese  a  intempestividade  do  recurso,  verifico
equívoco na aplicação da pena.

Ao fazer a dosimetria com relação ao crime de quadrilha ou
bando, o magistrado equivocou-se, primeiramente, ao fixar pena de multa,
quando  na  verdade  o  art.  288  do  CP  prevê  apenas  a  pena  privativa  de
liberdade – de 01 a 03 anos.

Outro  equívoco  a  registrar  é  com  relação  ao  cálculo
aritmético, pela tentativa. O Juiz sentenciante, ao reduzir a pena em 1/3, a
deixou maior do que estava. Por essas razões e, com base no art. 654, § 2º,
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do CPP, passo a correção da reprimenda:

Com relação ao crime de roubo qualificado, mantenho a
pena fixada pelo juiz, ou seja, 3 anos e 4 meses de reclusão e 8 dias-multa.

No que tange  ao  delito  de  quadrilha,  mantenho a  pena
base fixada na sentença, 02 (dois) anos de reclusão. Reconheço a atenuante
da menoridade, por essa razão reduzo a pena em 1 ano. Considerando, ainda,
a tentativa, diminuo, da mesma forma, em 1/3, ficando 8 meses de reclusão. 

Considerando, por fim, o concurso material de crimes (art.
69 do CP), somo as penas impostas, ficando, 4 (quatro) anos de reclusão.

Ante  o  exposto,  não  conheço do  recurso,  por
intempestivo,  em harmonia com o parecer da douta Procuradoria-Geral  de
Justiça.  No entanto,  de ofício,  como habeas corpus (CPP,  art.  654,  § 2º),
corrijo a pena imposta.

É como voto.

Presidiu ao julgamento, com voto, o Desembargador Joás
de  Brito  Pereira  Filho,  dele  participando,  além  de  mim  Relator,  o
Desembargador Arnóbio Alves Teodósio.

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor
Doutor Francisco Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho”
da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de agosto do ano de 2014.

João Pessoa, 27 de agosto de 2014.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                - Relator -
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