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APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000974-14.2014.815.0241 — 1ª Vara da Comarca de 
Monteiro
RELATOR: Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTES: Edilson de Freitas Lima e Enilson Mácio Freitas Frazão
ADVOGADO(A): Inácio Justino Maracajá, OAB/PB 7.300; e Luciano Rodrigues 
Pacheco, OAB/PE 17.962
APELADO: Ministério Público do Estado da Paraíba

APELAÇÃO CRIMINAL —  INTERPOSIÇÃO FORA DO 
PRAZO LEGAL —  INTEMPESTIVIDADE RECURSAL 
EVIDENCIADA — NÃO CONHECIMENTO. 

— Para admissibilidade dos recursos, necessário se faz o 
preenchimento de alguns pressupostos legais, dentre eles, a 
obrigatoriedade de ser oposto dentro do prazo legal.

— O recebimento do recurso apelatório pelo juízo a quo não 
inibe que o tribunal ad quem decrete sua intempestividade, por 
ocasião do juízo de admissibilidade recursal. 

Vistos, etc.

Cuida-se de apelação criminal interposta por Edilson de 
Freitas Lima e Enilson Mácio Freitas Frazão, em face da sentença das fls. 325/331, 
prolatada pela Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Monteiro, nos autos da ação 
penal acima numerada promovida pelo Ministério Público do Estado da Paraíba, que, 
em consonância com a decisão do Conselho de Sentença competente, aplicou-lhes, 
respectivamente, uma reprimenda de 32 (trinta e dois) e 30 (trinta) anos de 
reclusão, a ser cumprida em regime, inicialmente, fechado. O primeiro apelante foi 
condenado, em razão do cometimento, em concurso material, de dois homicídios 
qualificados por motivo torpe e utilização de recurso que impossibilitou a defesa 
das vítimas (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 69, ambos do CP), e o segundo apelante, 
também, pela prática de dois homicídios, qualificados por utilização de recurso 
que impossibilitou a defesa das vítimas, mediante concurso material (art. 121, § 2º, 
IV, c/c art. 69, ambos do CP). 

Em suas razões recursais, fls. 341/360, alegam os apelantes que 
a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos; sendo o conjunto 
probatório colhido, inclusive, a interceptação telefônica autorizada, insuficiente para 
ensejar um decreto condenatório; os depoimentos das testemunhas, salvo o do Sr. José 
Eurivaldo Freitas Lima (irmão e tio dos recorrentes, respectivamente), atestam apenas a 
materialidade dos delitos, porém, nada falam acerca da sua autoria; e os depoimentos 
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colhidos na delegacia, sem o contraditório, não podem legitimar uma condenação 
criminal, por expressa vedação legal. Assim, requer a defesa a submissão dos apelantes 
a novo julgamento pelo júri. Por fim, em caráter subsidiário, caso seja mantida a 
condenação, requerem a diminuição da pena para o mínimo legal. 

 Nas contrarrazões das fls. 361/374, o Promotor de Justiça pugnou 
pelo desprovimento do recurso apelatório e, consequente, manutenção da sentença 
recorrida. 

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, no seu parecer das fls. 
386/394, opinou pelo desprovimento do apelo.

  É o brevíssimo relatório. Decido.
                                   

Em que pese o recebimento da apelação pelo juízo a quo (fls. 
340), o presente apelo não pode ser admitido, vez que foi manejado fora do prazo legal. 

O órgão julgador ad quem, quando do julgamento do recurso, 
independentemente do juízo de admissibilidade feito pelo juiz a quo, é competente para 
proceder a novel análise dos pressupostos recursais, dentre eles a tempestividade.   

Compulsando os autos, observa-se que tanto os apelantes 
quanto o seu advogado foram intimados da decisão recorrida, pessoalmente e no 
plenário do Tribunal do Júri competente, no dia 19 de novembro de 2014 (quarta-
feira).  

Nesse norte, o prazo para interposição de apelação, sendo de 
cinco dias, consoante art. 593, caput, do CPP, teve seu início em 20/11/2014 e o 
término em 24/11/2014 (segunda-feira).

Doutra banda, verifico que o presente recurso somente foi 
interposto em 25/11/2014 (fls. 337), portanto, fora do prazo legal.

Destarte, diante da manifesta intempestividade recursal, 
inaceitável o conhecimento do recurso e seu, posterior, julgamento. 

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O PRESENTE APELO.

P. I.

João Pessoa, 23 de abril de 2015

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos 
                RELATOR
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