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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO INFRACIONAL  Nº 0001169-90.2012.815.0201 – 2ª Vara
Mista da Comarca de Ingá

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE : Menor representado pela sua genitora
DEFENSOR : Antônio de Pádua Fernandes
APELADO : Justiça Pública

APELAÇÃO INFRACIONAL. Delito  análogo  ao
estupro  de  vulnerável. Art.  217-A,  do  Código
Penal. Apelo intempestivo. Não conhecimento.

- Não se conhece de apelação criminal interposta
fora do prazo legal (art. 198,  inciso  II,  do ECA),
contado  da última intimação válida, por ser
intempestiva, mesmo que em dobro, por se tratar
de recurso interposto por defensor público.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, NÃO CONHECER DO
APELO, PELA SUA INTEMPESTIVIDADE, em desarmonia com o parecer
ministerial.
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RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal do réu/infrator Henrique
dos Santos Silva, às fls. 92, contra a sentença condenatória, de fls. 88/90,
que julgou procedente a denúncia, e o condenou como incurso no crime
análogo ao capitulado no art. 217-A,  do Código Penal,  a  uma pena de
medida  socioeducativa  de  internação,  por  prazo  indeterminado,  não
superior  a  03 anos,  a  qual  deve ser  reavaliada  a  cada 06 meses,  nos
termos do art. 112, inciso VI, e 121, caput e parágrafos, ambos do Estatuto
da Criança e do Adolescente.

Segundo a peça inaugural, no dia 05 de junho de 2012,
no município de Riachão do Bacamarte, termo judiciário da Comarca de
Ingá, o representado, no interior de sua residência, assistia a um filme com
a vítima Jailson Tenório dos Santos, então com 09 anos de idade, quando
se levantou e, desnudo, pegou o menor a força e com ele praticou sexo
anal.

Finalizada a instrução criminal, foi prolatada a sentença
condenatória, da qual o réu irresignado apelou, em cujas razões,
apresentado pela Defensoria Público,  nas fls. 93/94, requer absolvição,
aduzindo a ausência de provas suficientes e robustas para a condenação,
esperando o reconhecimento do in dubio pro reo.

Contrarrazões do Ministério Público, nas fls. 107/110,
pela manutenção da sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça,
através de parecer do seu Procurador, Dr. José Marcos Navarro Serrano,
opinou pelo desprovimento do recurso apelatório (fls. 115/118).

É o relatório.

VOTO: Exmo. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
(Relator)

Não conheço do apelo, porquanto intempestivo.

A sentença penal condenatória, em desfavor do
réu/infrator  (fls. 88/90), foi registrada  e  publicada, no dia 01/11/2013,
conforme certidões, nas fls. 90 verso.

As intimações se seguiram na seguinte ordem:

Representante do Ministério Público, à fl. 90, em
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26/11/2013; e defensor público, causídico de defesa do réu, tomou ciência
pessoalmente do julgado em 11/12/2013 (fl. 90 v).

Por seu turno, o infrator  ficou ciente da sentença
condenatória, no dia 14/04/2014 (v. certidão na fl. 115 verso).

O apelo, de fl.  92, por sua vez, foi protocolado, em
22/05/2014, pelo defensor público.

Na presente hipótese, a contagem do prazo recursal,
conforme regra processual penal, incia-se a partir da última intimação
válida, ou seja, no caso em espécie, a do infrator/réu (14/04/2014), sendo
o primeiro dia a terça-feira, 15/04/2014, esgotando-se no dia 24/04/2014,
numa quinta-feira, porquanto contados os 10 (cinco) dias úteis impostos no
art. 198, inc. II, do ECA, específico para a situação dos autos, apelação
infracional.

Entretanto, tendo em vista que o recurso apelatório só
foi apresentado, no dia 22/05/2014, está intempestivo, não devendo, pois,
ser conhecido, mesmo que para isso se tome por base o prazo em dobro
para o representante defensor público (art. 5º, § 5º, da Lei nº 1.060/50),
intimado da sentença, porquanto se esgotaria no dia 04/05/2014, domingo,
postergando-se para o primeiro dia útil subsequente, segunda-feira, dia
05/05/2014.

Nessa ordem:

“ECA.  ATO  INFRACIONAL.  INTERPOSIÇÃO
INTEMPESTIVA.  NÃO  CONHECIMENTO  DO  RECURSO.
Muito embora a nova redação do art. 198, II, do ECA,
conferida pela lo  nº 12.594/2012, não traga ressalva,
tendo em vista  que o prazo em dobro  é  prerrogativa
conferida  por  Lei  Complementar  à  defensoria  pública,
deve ser conferido à instituição prazo de 20 (vinte) dias
-  Ou  seja,  o  dobro  do  prazo  legal  -  Para  interpor
eventual  recurso.  Caso  concreto  em  que  mesmo
considerada  a  prerrogativa  do  prazo  em  dobro,  a
defensoria  pública  extrapolou  o  prazo  legal  de  que
dispunha para interpor o recuso de apelação. Apelo não
conhecido  por  decisão  monocrática.” (TJRS;  AC
461400-23.2012.8.21.7000;  Porto  Alegre;
Sétima  Câmara  Cível;  Relª  Desª  Sandra
Brisolara Medeiros; Julg. 24/07/2013; DJERS
30/07/2013)

Ressalto que, à  época, as  publicações  oficiais  não
destacaram  datas  que  interrompessem  os  prazos  aqui  esplanados,
portanto, sem razões para que se atingisse a data em que foi protocolado o
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apelo em testilha.

Assim, NÃO CONHEÇO DO APELO, PELA SUA
INTEMPESTIVIDADE.

É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Excelentíssimo
Senhor Desembargador João  Benedito  da  Silva, Presidente da
Câmara Criminal, dele participando os Excelentíssimos Senhores
Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio  (com  jurisdição
limitada), Relator, e Luiz Sílvio Ramalho Júnior.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor
José Marcos Navarro Serrano, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal
“Desembargador Manoel Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba,  em João Pessoa, 10  de
fevereiro de 2015.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


