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ACÓRDÃO 
AGRAVO INTERNO N.º 2013001-39.2014.815.0000
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
AGRAVANTE: Bartolomeu Correia Lima Filho
ADVOGADO: Afonso José Vilar dos Santos (OAB/PB 6811) 
AGRAVADA: Ana Karla Gomes Ribeiro Correia Lima

NOTICIA  CRIME.  AGRESSÃO  E  AMEAÇA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.  ADOÇÃO DE  MEDIDAS
PROTETIVAS.  INCONFORMISMO.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  VIA  ELEITA  INADEQUADA.
RECEBIMENTO  COMO  AGRAVO  INTERNO.
FLUÊNCIA  DO  PRAZO  RECURSAL.
INOBSERVÂNCIA  DO  LAPSO  DE  CINCO  DIAS.
INTEMPESTIVIDADE NÃO CONHECIMENTO.

O princípio geral da taxatividade dos recursos exige
que  a  sua  admissibilidade  esteja  subordinada  à
expressa previsão legal. As hipóteses de cabimento
configuram  elenco  restritivo,  não  encontrando  o
agravo  de  instrumento  previsão  no  direito
processual  penal,  nem mesmo por  derivação  de
construção jurisprudencial ou doutrinária.

Impõe-se  não  conhecer  do  Agravo  Interno
quando  interposto  fora  do prazo  legal  de  cinco
dias,  estabelecido  no  art.  284  do  Regimento
Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

“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” (Súmula  710  do
STF).

O recurso interposto fora do prazo estabelecido
em lei não deve ser conhecido, pois ausente um
dos seus requisitos de admissibilidade.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  autos  de  apelação
criminal acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba,  a unanimidade,  em  NÃO CONHECER do presente
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Agravo Interno, por intempestivo, em harmonia com o parecer oral da douta
Procuradoria de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Perante  esta  Egrégia  Corte  de  Justiça,  o  Juiz  de  Direito
BARTOLOMEU  CORREIA  LIMA  FILIHO  interpôs  o  presente  Agravo  de
Instrumento,  ante  a  sua  inconformidade  a  decisão  proferida  pelo
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, nos autos da Ação de Investigação
contra Magistrado de nº 2012439-30.2014.815.0000, que após comunicado
ao Tribunal de Justiça a suposta prática de crimes de agressão e ameaça,
produzida  pelo  recorrente  em face  de  sua  ex-esposa  ANA  KARLA  GOMES
RIBEIRO CORREIA LIMA, vem recorrer.

É o que se tem a relatar.

VOTO

Primeiramente, é importante fazer algumas considerações a
respeito.

De  início,  é  necessário  citar  a  existência  de  Investigação
contra Magistrado (Notícia Crime), distribuída perante esta Corte de Justiça sob
o número 2012439-30.2014.815.0000, que se encontram em autos apartados.

Naqueles, determinou-se a adoção de medidas protetivas ao
ora agravante em face da vítima, Ana Karla Gomes Ribeiro Correia Lima, para
que este fique proibido de manter qualquer comunicação com a vítima e seus
familiares, bem como se aproximar dela.

Diante do inconformismo, interpôs o presente recurso, como
sendo Agravo de Instrumento, tomando por base o Código de Processo Civil.

O princípio geral da taxatividade dos recursos exige que a sua
admissibilidade esteja subordinada à expressa previsão legal. As hipóteses de
cabimento  configuram  elenco  restritivo,  não  encontrando  o  agravo  de
instrumento previsão no direito processual penal, nem mesmo por derivação de
construção jurisprudencial ou doutrinária.

No  entanto,  como  a  natureza  jurídica  da  notícia-crime  é
penal, o presente recurso foi recebido como Agravo Interno, medida cabível a
espécie, cujo prazo é inferior ao de instrumento.

Convém  esclarecer  que,  realmente,  seria  a  hipótese  de
Agravo Interno, como disciplina nosso Regimento.
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Art. 284.  Ressalvadas as exceções previstas em lei e
neste Regimento, são impugnáveis por agravo interno,
no prazo de cinco dias,  os despachos e decisões do
relator e dos Presidentes do Tribunal, do Conselho da
Magistratura,  das  Seções  Especializadas  e  das
Câmaras, que causarem prejuízo ao direito da parte.

§ 1º A . Não comporta agravo interno a decisão liminar
concessiva  ou  indeferitória  de  efeito  suspensivo  ao
agravo de instrumento. 

§ 1º. A petição do agravo será liminarmente indeferida
se  manifestada  fora  do  prazo,  e  se  não  aduzir  as
razões do pedido de reforma da decisão agravada. 

§  2º.  Protocolizada  a  petição,  que  não  comporta
resposta  escrita  do  recorrido,  e  apresentada  ao
prolator do despacho ou da decisão agravada, este, se
não  reconsiderar  o  seu  ato,  independentemente  de
pauta ou qualquer formalidade, como relator, mandará
por o recurso em mesa para julgamento pelo colegiado
em que se verificou o incidente.

§ 3º. O agravo não tem efeito suspensivo e não está
sujeito a preparo.

§ 4º. O relator só não participará da votação, quando
o  recurso  versar  sobre  indeferimento  liminar  de
embargos infringentes e de pedido de revisão (CPC,
art. 532 e CPP, art. 625, § 4º).

§ 5º. Em caso de empate, observar o disposto no art.
191, III, deste Regimento.

§  6º.  Serão  processados  como  agravo  interno,  o
agravo  e  o  recurso  inominados  previstos  em  lei,
excetuado  o  recurso  inominado  contra  julgados  do
Conselho da Magistratura (CPC, arts.   532, § 1º do
557, CPP, art. 625, § 3º).

§ 7º. O agravo interno será processado nos próprios
autos em que tiver sido proferida a decisão agravada.

§ 8º. Provido o recurso, lavrará o acórdão o autor do
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primeiro voto vencedor 

Diante  de  tais  fatos,  passo  a  análise  dos  requisitos
ensejadores de admissibilidade recursal.

Pois bem!

Compulsando  os  autos,  vê-se  que  o  recorrente  foi
comunicado pessoalmente da decisão ora atacada, através da certidão de fls.
13,  na  data  de  20/10/2014,  vindo  a  recorrer  em  30/10/2014,  conforme
chancela no rosto da petição de fl. 02.

Desse modo, considerando que o prazo recursal penal inicia-
se  a  partir  de  sua  intimação,  ou  seja,  na  data  de  21/10/2014,  impõe-se
reconhecer a intempestividade recursal, não merecendo ser conhecido. 

É necessário se fazer a análise do juízo de admissibilidade,
verificando  assim a  possibilidade  de  seu  processamento,  antes  mesmo da
verificação do mérito do próprio recurso.

Diante  de  tal  interposição a  destempo,  deve-se  aferir  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).

O  recurso  não  foi  interposto  dentro  do  lapso  legalmente
estabelecido de 5 (cinco) dias, fato que impede o seu conhecimento.

O recorrente foi intimado pessoalmente, certidão de fls. 13,
no dia 20/10/2014, de modo que o dies a quo é a data de 21/10/2014 (terça-
feira) e o dies ad quem, consequentemente, seria o dia 25/10/2014 (sábado).
Como este não foi  dia útil,  passou ao próximo dia útil,  o qual seria o dia
27/10/2014 (segunda-feira).

Entretanto,  repita-se,  o  recorrente  interpôs  o  presente
recurso  no  dia  30/10/2014  (quinta-feira),  de  forma  extemporânea,
precisamente, 3 (três) dias após a data do término do lapso processual para
apresentação do recurso. Portanto, este deve ser considerado intempestivo.

Registre-se,  ademais,  que,  durante  o  mencionado
interregno  que  sucedeu  à  intempestividade  em  questão,  ao  observar  o
calendário  das  datas  de  dias  úteis  estabelecidas  pelo  TJ/PB,  não  houve
nenhuma causa que viesse a interromper o fluxo regular do prazo processual
conferido à parte recorrente.

Sabe-se, à luz do art. 798, § 5°, “a”, do Código de Processo
Penal, que os prazos correrão da intimação. 
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Ademais,  é imperioso registrar que o STF, na Súmula n°
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.

Ex  positis,  em  harmonia  com  o  parecer  oral  da  douta
Procuradoria-geral de Justiça, NÃO CONHEÇO do recurso, por intempestivo.

É o meu voto.

Presidiu à sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, Vice-Presidente, na eventual ausência da
Excelentíssima  Senhora  Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra
Cavalcanti,  Presidenta,  dela  participando,  além  de  mim,  Relator,  os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,
Arnóbio Alves Teodósio, João Benedito da Silva, João Alves da Silva) Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho, José Ricardo Porto, Maria das Graças Morais
Guedes, Leandro dos Santos, José Aurélio da Cruz, Oswaldo Trigueiro do Vale
Filho e Marcos Cavalcanti de Albuquerque. Impedido o Exmo. Sr. Dr. Miguel de
Britto Lyra Filho (Juiz de Direito convocado para substituir a Desembargadora
Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira. Ausentes justificadamente
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,Márcio Murilo da Cunha Ramos
(Corregedor-Geral de  Justiça), Luiz Sílvio Ramalho Júnior, Abraham Lincoln da
Cunha  Ramos  e  João  Batista  Barbosa  (Juiz  de  Direito  convocado  para
substituir o Desembargador Saulo Henriques de Sá e Benevides).

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  José
Raimundo de Lima, Subprocurador-Geral de Justiça.

Tribunal  Pleno,  Sala  de  Sessões  “Des.  Manoel  Fonseca
Xavier  de Andrade” do Tribunal  de Justiça  do Estado da Paraíba,  em João
Pessoa, no dia 28 de janeiro de 2015 (Data do julgamento).

João Pessoa, no dia 30 de janeiro de 2015.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho

Relator
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