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PROCESSUAL  PENAL.  Recurso  em  sentido  estrito. 
Irresignação  ministerial.  Interposição  fora  do  prazo. 
Intempestividade. Não conhecimento.

- O recurso em sentido estrito deve ser interposto perante o  
Juízo  a quo,  por  petição ou termo, no prazo de cinco dias.  
Assim, interposto o recurso fora do prazo legal, obstaculizado  
está seu conhecimento.

 VISTOS,  RELATADOS e  DISCUTIDOS  estes  autos,  em que  são 
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da 
Paraíba, à unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto do Relator, e 
em harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. 

RELATÓRIO

Trata-se  de  Recurso  em  Sentido  Estrito  interposto  pelo 
representante do Ministério Público da Comarca de Alagoa Nova contra decisão proferida 
pelo Juiz de Direito da mesma Comarca que concedeu liberdade provisória ao recorrido, 
acusado de cometer os delitos previstos nos arts. 329, 330 e 331, todos do Código Penal.

Argumenta, em síntese, que a prisão do recorrido deve ser mantida, 
eis  que  este  possui  péssimos  antecedentes,  inclusive  “já  fora  beneficiado  com  a 
suspensão  condicional  do  processo  pelo  prazo  de  02  (dois)  anos  no  processo  n. 
004.2009.000.227-2  (extinto),  beneficiado  com  a  liberdade  provisória  (tentativa  de 
homicídio)  processo n.  004.2009.001.220-6.  E ainda,  responde atualmente  por  outros 
processos  pelos  delitos  tipificados  como  violência  doméstica  processo  n. 
004.2011.001.101-44 e lesão corporal processo n. 004.2012.000.321-7”.



Afirma  estarem  presentes  os  indícios  suficientes  de  autoria  e 
materialidade, sendo a manutenção da prisão plenamente justificada pela conveniência 
da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Pugna, ao final, pelo provimento do presente recurso, para que seja 
reformada a decisão do juiz a quo, mantendo a prisão do recorrido (fs. 14/18).

Contrarrazões, às fs. 57/62, requerendo o desprovimento do recurso.

Em  juízo  de  retratação,  o  magistrado  monocrático  manteve  a 
decisão em todos os seus termos (f. 38).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer exarado às fs. 66/67, 
opina pelo não conhecimento do recurso e, em caso da matéria já ter sido exaurida, ou 
seja, o feito tenha sido concluído, o desenlace deverá ocorrer a prejudicialidade.

É o relatório.

VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator)

O recurso não deve ser conhecido.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Com efeito, o recurso em sentido estrito deve ser interposto perante 
o Juízo “a quo”, por petição ou termo (art. 578, CPP), no prazo de cinco dias (art. 587,  
CPP). 

E, no caso em debate, observa-se que o representante do Ministério 
Público  foi  cientificado  da  decisão  impugnada  no  dia  14/11/2012  (f.  12).  Contudo,  o 
presente recurso somente foi protocolado no dia 26/11/2012 conforme certidão de f. 72, 
além do prazo estipulado na legislação processual penal.

Ante  o  exposto,  não  conheço  do  recurso  em sentido  estrito,  por 
intempestividade.

É o voto1.
 

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
João  Benedito  da  Silva,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Luiz Silvio Ramalho Júnior, relator, e Joás 
de Brito Pereira Filho. Ausentes Carlos Martins Beltrão Filho e Márcio Murilo da Cunha 
Ramos.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor Álvaro Cristino 
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Pinto Gadelha Campos, Procurador de Justiça.

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, 05 de  
fevereiro de 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
   RELATOR 


