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ACÓRDÃO
APELAÇÃO  CRIMINAL  N.º  0001765-78.2011.815.0211  –  3ª  Vara  de
Itaporanga/PB
RELATOR: Des. Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: José Edson da Silva
ADVOGADO: José Felismino (OAB/PB 6.192) 
APELADA: Ministério Público Estadual

CRIME  CONTRA  A  LIBERDADE  SEXUAL.
ATENTADO  VIOLENTO  AO  PUDOR.  VÍTIMA
MENOR DE 14 ANOS.  VIOLÊNCIA PRESUMIDA.
PALAVRA  DA  VÍTIMA.  PROCEDÊNCIA  DA
DENÚNCIA.  APELAÇÃO.  PRAZO.  FLUÊNCIA
APÓS A ÚLTIMA INTIMAÇÃO.  SÚMULA N° 710
DO  STF.  PATROCÍNIO  POR  ADVOGADO
CONSTITUÍDO.  INOBSERVÂNCIA  DO  LAPSO
RECURSAL  DE  CINCO  DIAS.  NÃO
CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE.

Impõe-se  não  conhecer  do  apelo,  quando  o
oferecimento  deste  por  advogado  constituído  é  feito
após o transcurso do quinquídio legal, que flui a partir
da última intimação, em observância ao disposto no art.
798,  §5º,  “a”  do  CPP,  bem como  a  Súmula  710  do
Supremo Tribunal Federal.

“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 Apelo,  por
intempestivo, em desarmonia com o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Expeça-
se mandado de prisão.
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R E L A T Ó R I O

Perante  a  3ª  Vara  da  comarca  de  Itaporanga/PB,  o  Ministério
Público denunciou  José Edson da Silva, devidamente qualificado, como incurso nas
sanções dos arts. 214 c/c art.  224, a, c/c o art.  226, II, todos do Código Penal (fls.
02/03). 

Narra  a  peça  inicial  que  no  ano  de  2007,  quando  Roseane
Emiliano da Silva tinha nove anos, o denunciado, seu genitor, a assediou sexualmente,
acariciando seus seios e pegando nas partes íntimas. Outrossim, colhe-se dos autos que
o increpado chegou a ficar despido na frente da filha e se “esfregou” na menor.

Tais fatos, ocorriam sempre que a menor estava só com o pai.

Para manter o silêncio da menor, o sentenciado ameaçava dizendo
que se fosse preso, mataria a vó da menor. E, se a vítima “não fosse dele não seria mais
de ninguém”.

Denúncia recebida em 30/05/2012 (fl. 30). 

Às fls. 33, o denunciado apresentou defesa preliminar.

Oitiva testemunhal e interrogatório em CD (fls. 66).

Apresentadas  as  alegações  finais  pelo  Ministério  Público  (fls.
69/75) e acusado (fls.77/78),  a douta juíza proferiu sentença  às fls.  81/85, julgando
procedente a denúncia e condenando o réu José Edson da Silva, as penas dos crimes
previstos  nos  arts.  214,  c/c  224,  “a”,  ambos  do  Código  Penal,  a  cumprir  a  pena
definitiva  de  09  (anos)  anos  de  reclusão,  a  ser  cumprido  em  regime  inicialmente
semiaberto, em estabelecimento prisional a critério do Juízo das Execuções Penais da
comarca.

Da respeitável sentença, o advogado constituído pelo instrumento
procuratório (fls. 34), foi intimado pessoalmente em cartório em 14 de abril de 2016
(fls. 85/v). Por sua vez, o sentenciado foi intimado pessoalmente, por mandado, no dia
16 de maio de 2016, conforme descreve a certidão do meirinho (fls. 86/v).

Inconformado com o decisório, o acusado recorreu a esta Superior
Instância  (fls.  87),  no  dia  24  de  maio  de  2016,  se  dizendo  ser  patrocinado  pela
Defensoria Pública, pugnando pela reforma da sentença.

Contrarrazões ministeriais (fls. 92/101).

De acordo com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, esta
opinou pelo desprovimento (fls. 106/109).

É o relatório.
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VOTO

Primeiramente,  passo  a  analisar  os  requisitos  de  admissibilidade
recursal.

Compulsando  os  autos,  vê-se  que  o  acusado  tem  advogado
constituído, e que fora intimado pessoalmente em cartório no dia 14 de abril de 2016 (fls.
85/v).  E,  mesmo  se  dizendo  assistente  jurídico,  não  juntou  nenhum  documento
comprobatório que é do quadro efetivo da Defensoria Pública.

O réu, por sua vez, foi intimado por mandado no dia 16 de maio de
2016, conforme descreve a certidão do meirinho (fls. 86/v).

Desse modo, considerando que o prazo recursal inicia-se a partir do
último ato de intimação,  seja do réu ou do seu patrono ou defensor,  nos  termos da
Súmula do Supremo Tribunal Federal (nº 710), impõe-se reconhecer a intempestividade
recursal. Senão vejamos:

É  de  se  reconhecer  que  o  presente  recurso  não  merece  ser
conhecido, por ter sido interposto fora do prazo legal.

O  apelo  foi  interposto  no  dia  24  de  maio  de  2016,  conforme
comprovante de recebimento na petição de fl. 87.

Por se  tratar  de  advogado constituído,  não integrante  do quadro
efetivo da Defensoria Pública do Estado da Paraíba, o prazo para interposição de recurso
apelatório é de cinco dias, contados a partir da última intimação. No caso, do réu que se
deu em 16 de maio de 2016 (segunda-feira).

O prazo iniciar-se-ia no primeiro dia útil subsequente, ou seja, na
terça-feira, dia 17/05/2016 e findando em 21/05/2016 (sábado). Contudo, por força da lei,
o prazo final foi transferido para o dia 23 de maio de 2016 (segunda-feira).

Convém esclarecer que, interposto o recurso, cabe ao juízo de base
verificar a possibilidade de seu processamento, ao realizar uma análise acerca de sua
admissibilidade,  aferindo,  assim,  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).

Todavia, o recebimento da súplica pela instância a quo não subtrai do
juízo ad quem o reexame de tais pressupostos recursais. Nesse sentir, isso pode ser feito
nos dois graus, ressalvada a hipótese de recurso para o mesmo órgão julgador.

Diante  de  tal  explanação,  denota-se,  no caso  sub judice,  que  o
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recurso não foi interposto dentro do lapso legalmente estabelecido de 5 (cinco) dias,
fato que impede o seu conhecimento, ressaltando que a última intimação da sentença
foi a do acusado, em 16/05/2016, conforme dito acima, tendo o apelo sido interposto no
dia 24/05/2016, por advogado constituído,  de forma extemporânea, precisamente, 01
(um) dia  após  a  data  do  término do lapso processual  para  apresentação do recurso.
Portanto, 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. 

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 desarmonia com o parecer da douta Procuradoria de
Justiça, NÃO CONHEÇO do recurso, por intempestivo.

É o meu voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Exmo. Sr. Des. Joás de Brito
Pereira Filho, decano no exercício da Presidência, dele participando, além de mim, Relator, o
Exmo. Sr.  Juiz  Carlos  Antônio Sarmento (convocado para  substituir  o Exmo. Sr.  Des.
Márcio Murilo da Cunha Ramos), Revisor.

Presente à sessão de julgamento o  Exmo. Sr. Francisco Antônio
de Sarmento Vieira, Promotor de Justiça convocado.

Expeça-se mandado de prisão.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 1º  de
Dezembro de 2016.

João Pessoa, 12 de Dezembro de 2016.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                    Relator

AC 0001765-78.2011.815.0211                                                    4

 CMBF – Relator



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

AC 0001765-78.2011.815.0211                                                    5

 CMBF – Relator


