
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
CARTA TESTEMUNHÁVEL (Processo nº 0002115-78.2015.815.0000)
RELATOR : José Guedes Cavalcanti Neto, Juiz de Direito convocado        

            para substituir o Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
REQUERENTE : Antônio Ferreira de Araújo
ADVOGADO : Clodoaldo Pereira Vicente de Souza
REQUERIDO : Ministério Público Estadual

PROCESSUAL  PENAL.  Carta  testemunhável.  Recurso  em
sentido estrito. Prazo. Comarca do interior. Expediente forense
até às 14:00hrs. Horário local. Observância inafastável. Recurso
interposto um dia após o fim do prazo. Prorrogação inexistente.
Inteligência do art. 172, §3o, do antigo CPC (atual art. 212, §3o).
Recurso desprovido.

-  O  fato  de  o  expediente  forense  de  comarca  do  interior  se
encerrar às 14:00hrs. não implica, por exclusivo efeito seu, na
prorrogação de todo e qualquer  prazo  processual  para  o dia
seguinte, devendo-se aplicar o disposto no §3o do art. 172 do
antigo CPC, equivalente ao §3o  do atual art.  212 do CPC, no
sentido de que a petição de interposição do RESE deveria ter
sido  apresentada  no  protocolo  dentro  do  prazo,  observado  o
horário de expediente;

- Carta testemunhável desprovida.

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 negar provimento à carta testemunhável, nos termos do voto do Relator
e em harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de carta testemunhável apesentada por Antônio Ferreira de
Araújo, que tem por escopo impugnar a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara
Única da Comarca de Paulista, que decidiu pela intempestividade de recurso em sentido
estrito  (RESE),  interposto  pelo  requerente  contra  a  decisão  que  indeferiu  pedido  de
extinção  da  punibilidade  pela  prescrição  da  “pretensão  punitiva  e/ou  da  pretensão
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executória” (fs. 77/79).

Consta  que  o  pedido  de  extinção  da  punibilidade  (fs.  64/76)  foi
declinado após o trânsito em julgado da sentença em que ele foi condenado a uma pena
de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, pela prática do crime de tortura (fs. 11/23
e 62). 

Em suas razões, sustenta que a decisão foi publicada em 10/03/15
(terça-feira), sendo que o prazo para o RESE, que é de 05 (cinco) dias, terminaria em
15/03/15 (domingo), prorrogando-se para o dia 16/03/15 (segunda-feira).

Argumenta que, como o expediente forense na comarca de Paulista
se encerra às “13:00 / 14:00” hrs., nos termos do caput do art. 1721 do antigo CPC, o termo
final do prazo deveria ser prorrogado para o próximo dia útil,  no caso, 17/03/15 (terça-
feira), data em que foi protocolado o RESE, o qual foi enviado pelo requerente via fax (fs.
94/105).

Diante  disso,  pugna  pelo  deferimento  de  medida  liminar,
suspendendo o mandado de prisão expedido em seu desfavor e, no mérito, pugna pela
reforma da decisão atacada, reconhecendo-se a tempestividade do RESE, determinando-
se o seu processamento (fs. 02/04).

Contrarrazões às fs. 123/128.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento da carta
testemunhável (fs. 131/137). 

É o relatório.

–  VOTO –  Juiz de Direito convocado José Guedes Cavalcanti Neto
(Relator).

A carta testemunhável deve ser desprovida.

I – MÉRITO

Compulsando os autos, verifica-se que o requerente foi intimado no
dia 10/03/15 (terça-feira) da decisão que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade (f.
82), tendo interposto o RESE, via fax, no dia 17/03/15 (terça-feira) (fs. 95 e 103/104), ou
seja, um dia após o término do prazo, que findou em 16/03/15 (segunda-feira). 

A intempestividade foi certificada à f. 105.

Quanto  ao  argumento  do  requerente,  no  sentido  de  se  aplicar  o
disposto no art. 172 do antigo CPC, vigente à época, cujo teor foi reproduzido no atual art.
2122 do CPC, tem-se que o caso não se amolda àquela disposição. 

1Art. 172. Os atos processuais realizar-se-ão em dias úteis, das 6 (seis) às 20 (vinte) horas.  
(Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)
2Art. 212.  Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 (seis) às 20 (vinte) horas.
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O  fato  de  o  expediente  da  Comarca  de  Paulista  se  encerrar  às
14:00hrs. não implica, por exclusivo efeito seu, na prorrogação de todo e qualquer prazo
processual para o dia seguinte, como pretende o requerente. 

Na verdade,  ao caso deve se aplicar o §3o3 do art.  172 do antigo
CPC,  equivalente  ao  §3o4 do  atual  art.  212  do  CPC,  no  sentido  de  que  a  petição  de
interposição do RESE deveria  ter  sido  apresentada no protocolo  dentro  do  horário  de
expediente daquela Comarca, ou seja, até às 14:hrs. do dia 16/03/15 (segunda-feira).

Em caso similar, decidiu o STJ:

PROCESSUAL  CIVIL  -  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO
ESPECIAL - VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC - INOCORRÊNCIA -
TEMPESTIVIDADE  DE  RECURSO  DE  APELAÇÃO  INTERPOSTO
NA ORIGEM - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA
- SÚMULAS 211/STJ, 280/STF E 284/STF.
[...]
2.  A protocolização de petições e recursos deve ser feita dentro
do horário de expediente regulado pela lei local, nos termos do
art. 172, §3º, do CPC. Na hipótese, protocolada a apelação após o
encerramento do expediente, no último dia do prazo recursal, é
intempestivo o recurso de apelação.
3. Descabe ao STJ analisar tese que demanda análise de direito local
ou  que  não  foi  devidamente  debatida  na  instância  de  origem.
Aplicação das Súmulas 280/STF e 211/STJ.
[...]
5. Agravo regimental não provido5. (grifo nosso)

A intempestividade, portanto, é manifesta.

Por se tratar de matéria de ordem pública, de cognição obrigatória,
nos termos do art.  616 do  CPP,  passa-se ao enfrentamento  da alegada prescrição da
pretensão punitiva e executória. 

Embora o requerente não tenha instruído o feito com cópia integral
dos autos originais, notadamente das peças que representam os marcos para a aferição
da prescrição, mesmo assim, analisando-se a decisão objeto do RESE, constata-se que o
prazo  prescricional  não  se  ultimou,  seja  no  que  se  refere  à  pretensão  punitiva  ou
executória. 

Extrai-se  do  decisum que o prazo prescricional  de  08 (oito)  anos,
apurado em decorrência da pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, na

3§3o Quando o ato tiver que ser praticado em determinado prazo, por meio de petição, esta deverá ser
apresentada no protocolo, dentro do horário de expediente, nos termos da lei de organização judiciária local.
(Incluído pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)
4§3o Quando o ato tiver de ser praticado por meio de petição em autos não eletrônicos, essa deverá ser
protocolada no horário de funcionamento do fórum ou tribunal, conforme o disposto na lei de organização
judiciária local.
5(AgRg no AREsp 84.949/AP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2013,
DJe 17/04/2013)
6 Art. 61.  Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de
ofício.
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forma do art. 109, IV7, do CP, não transcorreu entre o recebimento da denúncia, havido em
22/08/01, e a publicação da sentença condenatória, ocorrida no dia 02/02/06, nem entre
este marco e o dia 05/05/13, data do trânsito em julgado do édito condenatório (fs. 77/79). 

No que se refere à pretensão executória, tem-se que o prazo de 08
(oito) anos também não transcorreu da data em que passou em julgado a condenação
(05/05/13) até os dias atuais.

Portanto, não há prescrição a ser reconhecida de ofício. 

II – DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento à carta testemunhável.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  decano  no  exercício  da  Presidência  da
Câmara Criminal, dele participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores José
Guedes Cavalcanti Neto (Juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Des. Luiz
Silvio Ramalho Júnior), relator, e Carlos Antônio Sarmento (Juiz de Direito convocado
para substituir o Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos). Ausente justificadamente o
Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente à sessão o Procurador de Justiça Francisco Sagres Macedo
Vieira.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de Queiroz
Mello  Filho”  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  em  João  Pessoa,  29  de
novembro de 2016.

José Guedes Cavalcanti Neto
Juiz de Direito convocado

Relator

7Art. 109.  A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110
deste Código,  regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
[...]
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
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