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APELADO : Justiça Pública

PROCESSUAL PENAL. Apelação criminal. Crime sexual contra 
vulnerável.  Estupro de vulnerável.  Prazo recursal.  Contagem. 
Intimações  do  réu  e  do  defensor  público.  Início  a  partir  do 
último ato. Intempestividade. Não conhecimento.

–  É  intempestivo  o  apelo  manejado  fora  do  prazo  legal,  
contado a partir da última intimação, seja do advogado ou do  
réu; 

 – Apelação não conhecida.

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

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

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  criminal  interposta  por  Joselito  Maracajá 
Bezerra (fs. 102/111) em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Mista da 
Comarca de Cabaceiras, que o condenou pela prática do delito descrito no art. 217-A1 do 
CP c/c art. 14, II, ambos do código penal, fixando-lhe uma pena total de 05 (cinco) anos e 
04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (fs. 91/98).

Narra  a  denúncia  que,  no  período das  festas  juninas  do ano de 
2013,o acusado conduziu a criança Taiane Neves Ramos, de apenas 10 (dez) anos de 
idade a um local reservado, onde passou a apalpar a genitália da vítima e ainda tentou 
beijar a menor, momento em que a mesma conseguiu se desvencilhar do réu e se evadiu 
do local.

1Art. 217-A.  Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos: (Incluído  
pela Lei nº 12.015, de 2009)

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)



O apelante, primeiramente, alega que não há provas suficientes para 
justificar a sua condenação, e caso seja superado essa tese, sustenta que a conduta 
praticada não se amolda ao fato típico.

Por fim, pugna pela reforma da sentença, com o fim de ser absolvido 
da acusação. 

Contrarrazões às fs. 115/117.

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo  desprovimento  do 
recurso (fs. 121/123). 

É o relatório.

− VOTO – Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Júnior (Relator).

O recurso não deve ser conhecido.

Como é cediço, o prazo recursal de 5 (cinco) dias, previsto no art. 
593, I, do CPP, tem início a partir da última intimação, seja do advogado ou do próprio réu.

Compulsando  os  autos,  verifica-se  que  o  Defensor  Público  que 
estava à frente da defesa do recorrente foi  pessoalmente intimado no dia 27/08/2014 
(quarta-feira - f. 99.)

O  réu,  ora  apelante,  recebeu  a  sua  intimação  pessoal  em 
03/09/2014 (quarta-feira - f. 101).

Assim, o prazo de 10 (dez) dias para recorrer, contado em dobro por 
se tratar de membro da Defensoria Pública, teve início no dia 04/09/2014 (quinta-feira) e 
findou, in albis, em 15/09/2013 (segunda-feira).

Ocorre que, em 16/09/2014 (terça-feira), portanto 01 (um) dia após o 
fim da contagem do prazo, foi protocolizado o termo de apelação, bem como juntada a 
procuração do advogado constituído pelo recorrente (fs. 102/113).

De início, cumpre registrar que a contagem em dobro do prazo de 
cinco dias para apelar é uma prerrogativa exclusiva da Defensoria Pública, conferida pelo 
art. 128, I3, da LC n. 80/94 c/c art. 5.º, § 5.º4, da Lei n. 1.060/50, e não se estende ao 
advogado privado.

Ora, o direito constitucional de defesa garante ao acusado o direito 
de escolher seu advogado livremente.

Todavia, o novo patrono assume o processo no estado em que se 
encontra. 

Desta  forma,  se  a  sua  habilitação  ocorre  após  a  intimação  do 
defensor e do réu acerca dos termos da sentença condenatória, neste caso específico, 
sob pena de não conhecimento por intempestividade, ele só poderia interpor o recurso 
apelatório se o fizesse dentro dos cinco dias previstos no art. 593, I, do CPP, contados da 
última intimação.



Considerando-se que o  prazo iniciou  o seu curso  a  partir  do dia 
04/09/2014 (quinta-feira), como acima visto, o réu, já ciente da sentença condenatória que 
contra si  pesava,  deveria  ter  constituído  o seu advogado para  interpor  o  recurso até 
08/09/2014 (segunda-feira); último dia do quinquídio previsto no art. 593, I, do CPP.

O  TJPB,  por  meio  de  voto  cuja  relatoria  foi  confiada  ao  Exmo. 
Desembargador Arnóbio Alves Teodósio, também já se pronunciou neste sentido, como 
revela o julgado abaixo, que segue transcrito com destaque para a passagem que importa 
ao caso em disceptação:

NÃO  CONHECIMENTO  DO  RECURSO.  Apelação  criminal, 
Defensoria Pública. Prazo em dobro. Advogado constituído para fim 
de interposição do recurso.  Interposição fora do prazo legal.  Não 
conhecimento. 

-  Não se  conhece de  apelação  criminai  interposta  fora  do prazo 
legal,  tendo  em  vista  que  a  tempestividade  corresponde  a  um 
requisito objetivo de admissibilidade do apelo.

Neste contexto, se fosse possível estender para o advogado privado 
a prerrogativa em tela,  o julgador atuaria como legislador positivo, ampliando o prazo 
recursal para além do que é estipulado no art. 593, I, do CPP.

Ademais,  a  superveniente  habilitação  do  causídico,  realizada  no 
exercício do direito de ampla defesa, faz cessar as atribuições do defensor público, vez 
que  o  patrocínio  exercido  por  advogado  livremente  constituído  prefere  aquele 
providenciado por agente público estatal.

Por isso é que não se admite eventual duplicidade de defesa em 
favor de um único réu; patrocinadas, simultaneamente, por advogado público e privado, 
de modo que, com a habilitação deste, extingue-se a daquele.

Por último, sobreleva destacar que a intempestividade do apelo se 
daria ainda que o contrário fosse admitido, conforme inicialmente demonstrado.

Entendo, portanto, que o recurso é intempestivo.

Ante o exposto, não conheço da apelação. 

É o voto2

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
João  Benedito  da  Silva,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Luiz Sílvio Ramalho Júnior, relator, Carlos 
Martins Beltrão Filho, revisor e Joás de Brito Pereira Filho. Ausente 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


