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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL (Processo nº 0016722-80.2010.815.2002)
RELATOR : Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
APELANTE : José Márcio da Silva Souza
ADVOGADO: André Luiz F. Vasconcelos Sobrinho
APELADO : Ministério Público Estadual

PROCESSUAL  PENAL.  Apelação  criminal.  Crime  contra  a
saúde  pública.  Tráfico  circunstanciado. Prazo  recursal.
Contagem. Intimações do réu e do advogado. 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 causídico 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,  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  José Márcio da Silva
Souza, que tem por escopo reformar a sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara
de Entorpecentes da Comarca da Capital, que o condenou pela suposta prática do delito
previsto no art. 331, c/c art. 40, VI2, da Lei nº 11.343/06, cominando-lhe uma pena de 04

1Art. 33.  Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer
drogas,  ainda  que  gratuitamente,  sem  autorização  ou  em  desacordo  com  determinação  legal  ou
regulamentar: 
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos)
dias-multa.
2Art. 40.  As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:
[...]
VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo,
diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação;
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(quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto,
mais 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa, fixados no valor mínimo.

Narra  a  denúncia  que,  na  madrugada  do  dia  18/04/10,  na
comunidade Santa  Emília  de  Rodat,  por  trás  do Cemitério  Senhor  da  Boa Sentença,
Bairro do Varadouro,  nesta Capital,  policiais militares avistaram o apelante em atitude
suspeita, motivo pelo qual resolveram fazer uma abordagem, vindo a encontrar, em sua
posse, 09 (nove) pedras de crack, um celular e a quantia de R$81,00 (oitenta e um reais). 

Ao  se  dirigirem  até  a  residência  do  apelante,  os  policiais
encontraram uma balança de precisão, um carregador com munições, que estava com a
companheira do sentenciado, a menor Lucicleide Maria Alves, então com 17 (dezessete)
anos de idade, bem como um saco plástico contendo mais entorpecente, totalizando a
quantidade de 38,80g (trinta e oito gramas e oitenta centigramas), conforme aponta o
laudo de constatação (f. 15). 

Em seu recurso, alega que não há prova suficiente para sustentar a
condenação pelo tráfico, devendo incidir o princípio encerrado no verbete in dubio pro reo.
Assim, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, absolvendo-o
com base no art. 386, IV e V3, do CPP. Alternativamente, pugna pelo decote da causa de
aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n° 11.343/06 (fs. 200/206).

As razões recursais foram apresentadas através de novo causídico,
habilitado por ocasião de seu oferecimento, como revela a procuração de f. 207.

Contrarrazões às fs. 212/215.

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo  desprovimento  do
recurso (fs. 222/226).

É o relatório.

– VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

O recurso não deve ser conhecido por ser intempestivo.

Como é cediço, o prazo recursal, previsto no art. 593, I4, do CPP,
tem início a partir da última intimação, seja do patrono ou do próprio réu5.

3 Art. 386.  O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:
[...]
IV –  estar provado que o réu não concorreu para a infração penal; (Redação dada pela Lei nº 11.690, de
2008)
V – não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal; (Redação dada pela Lei nº 11.690, de
2008)
4Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:  (Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)
I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular;   (Redação dada pela
Lei nº 263, de 23.2.1948)
5HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. NECESSÁRIA INTIMAÇÃO
DO  RÉU  E  DEFENSOR.  FLUÊNCIA A PARTIR  DO  ÚLTIMO  ATO.  INÍCIO  DO  PRAZO  RECURSAL.
CONTAGEM A PARTIR DA INTIMAÇÃO, E NÃO DA JUNTADA DA CARTA PRECATÓRIA DEVIDAMENTE
CUMPRIDA AOS AUTOS. ORDEM DENEGADA.
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Compulsando os autos, verifica-se que o advogado que defendia o
apelante, Dr. Aluízio Nunes Lucena, foi intimado da sentença, via imprensa oficial, no dia
09/06/14, conforme se verifica à f. 197.

O apelante,  por  sua vez,  foi  pessoalmente  intimado  da  sentença
condenatória em 16/06/14 (segunda-feira), como atesta a certidão de f. 199.

Assim,  o  prazo  passou  a  fluir  no  dia  17/06/14  (terça-feira),
considerando-se a última intimação, e teve fim no dia 21/06/14 (sábado), prorrogando-se
para o dia 23/06/14 (segunda-feira), de modo que, interposto no dia 04/07/14 (sexta-feira)
(f. 200), o apelo se encontra intempestivo.

Ante o exposto, não conheço da apelação.

É o voto.

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,
Carlos Martins Beltrão Filho, revisor, e Márcio Murilo da Cunha Ramos.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Manoel
Henrique Serejo da Silva, 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, 12 de
fevereiro de 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
     Relator

1.  Devem ser intimados da sentença condenatória  tanto o  acusado quanto o seu defensor,  não
importando,  porém,  a  ordem  dos  referidos  atos  processuais,  sendo  certo  que  o  prazo  para  a
interposição de recurso será contado da data da última intimação.
2.  O início da contagem do prazo para interposição do recurso de apelação conta-se da intimação da
sentença, e não da juntada aos autos do mandado respectivo. (Súmula 710 do Supremo Tribunal Federal e
precedentes desta Corte).
[...]
5. Ordem denegada.
(HC 217.554/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 29/06/2012)
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