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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0001273-48.2011.815.2002 – Vara de Violência
Doméstica da Comarca da Capital
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Bento Camelo Dantas 
DEFENSOR PÚBLICO: André Luiz Pessoa de Carvalho
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. DOS  CRIMES
CONTRA  A  DIGNIDADE  SEXUAL.
ESTUPRO.VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA  E
FAMILIAR.  CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE  DO  RECURSO.
FLUÊNCIA  DO  PRAZO  APÓS  A  ÚLTIMA
INTIMAÇÃO.  ACUSADO  ASSISTIDO  PELA
DEFENSORIA  PÚBLICA.  NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. 

- Impõe-se o não conhecimento do apelo diante do
seu  oferecimento  depois  de  transcorrido  o  prazo
legal, que flui após a última intimação.

V I S T O S, relatados e discutidos  estes autos de  apelação
criminal, acima identificados, 

A C O R D A a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao recurso. 

RELATÓRIO

Perante a Vara de Violência Doméstica da Comarca da Capital,
Bento Camelo Dantas, devidamente qualificado, foi denunciado como incurso nas
sanções do art. 213 do Estatuto Pátrio Repressivo, por haver, no dia 25/12/2010,
pelas 19h, na Rua São Judas Tadeu, no Rangel, nesta cidade, constrangido a vítima,
sua ex-companheira, Sandra Fernandes Vidal, a ter com o mesmo conjunção carnal
mediante grave ameaça.

Narra  a  peça  acusatória  que,  no  mencionado  dia  e  hora,  “o
acusado ameaçou a vítima obrigando-lhe a manter relação sexual com o mesmo
sob a alegação de que se não fizesse iria matar ela e seu filho. (…)
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A irmã da  vítima de  nome  Eliane  telefonou para o  CIOP”  e  o
acusado foi preso em flagrante.

Ultimada a instrução criminal, a juíza singular julgou procedente a
pretensão punitiva exposta na peça inaugural, condenando Bento Camelo Dantas, nas
penas do art. 213 c/c art. 71, ambos do Código Penal, fixando a reprimenda da seguinte
forma:

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena-base em 06
(seis) anos de reclusão. Presente a majorante do art. 226, II, do CP, aumentou pela
metade,  pelo  fato  do  réu  ser  companheiro  da  vítima  e  em razão  da  continuidade
delitiva (art. 71 do CP), aumentou em 1/3, totalizando 12 (doze) anos de reclusão, que
tornou definitiva diante da ausência de outras causas modificativas, a ser cumprida em
regime, inicialmente, fechado.

Irresignado, o réu recorreu requerendo sua absolvição nos termos
do art. 386, VII, do CPP (fls. 151-155).

Contraarrazoando  a  irresignação  defensiva,  manifestou-se  o
Ministério Público, preliminarmente, pelo reconhecimento da intempestividade e, no
mérito, pelo não provimento do recurso (fls. 161-165).

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer,  opinou pelo  não  conhecimento  do  recurso,  dada  a  intempestividade  e,  no
mérito, pelo desprovimento da irresignação (fls. 172-174).

Lançado  o  relatório,  foram  os  autos  ao  Revisor  que,  com  ele
concordando, pediu dia para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Convém ressaltar, de início, que, interposto o recurso, cabe ao juízo
de  primeiro  grau  verificar  a  possibilidade  de  seu  processamento,  realizando  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  dos  pressupostos  recursais.  Nesse  sentir,  o  juízo  de
prelibação é feito em dois graus, ressalvada a hipótese de recurso para o mesmo órgão

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0001273-48.2011.815.2002                                         C.M.B.F.                                           2



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

julgador.

Feita  essa  explanação,  denota-se,  na  hipótese  dos  autos,  que  o
recurso não foi interposto no prazo legal, considerando que a Defensoria Pública tem o
prazo e dobro para recorrer (art. 128, I, da lei Complementar 80/94), considerando os
05 (cinco) dias do art. 593, I, do CPP.

Vejamos:

“Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública
do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:

I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos
autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau
de jurisdição ou instância  administrativa,  contando-se-lhes  em
dobro todos os prazos; 
(...)”.

“Art. 593 do CPP: Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:
I  –  das  sentenças  definitivas  de  condenação  ou  absolvição
proferidas por juiz singular”.

Sobre o assunto:

“EMBARGOS  DECLARATÓRIOS.  INTEMPESTIVIDADE
MANIFESTA DO  RECURSO.  OMISSÃO.  INEXISTÊNCIA.
PRAZO  EM  DOBRO  PARA  RECORRER.  PROCESSO
PENAL. APENAS APLICÁVEL À DEFENSORIA PÚBLICA E
AOS ÓRGÃOS DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA ESTATAIS.
EMBARGOS REJEITADOS.  No Direito Processual Penal,  o
prazo  em  dobro  para  recorrer  apenas  é  facultado  à
Defensoria  Pública  e  aos  órgãos  de  assistência  judiciária
estatais, conforme jurisprudência predominante do Superior
Tribunal  de  Justiça. (TJMG;  EDcl  1.0000.15.025810-1/004;
Relª  Desª  Beatriz  Pinheiro  Caires;  Julg.  05/05/2016;  DJEMG
16/05/2016) – grifei

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  INTEMPESTIVIDADE.  NÃO
CONHECIMENTO. A apelação será interposta no prazo de dez
dias,  contados da ciência da sentença pelo ministério  público,
pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as
razões e o pedido do recorrente (art. 82, § 1º da Lei nº 9.099/95).
Se o prazo recursal começa a fluir a partir da última intimação
(réu ou defensor),  verifica-se, in casu, a intempestividade do
recurso,  uma  vez  que  já  havia  se  escoado  o  prazo  legal,
computado  na  forma  dobrada,  por  ter  a  defesa  sido
patrocinada pela defensoria pública.  Recurso intempestivo,
não conhecido.” (TJMT; RACR 2090/2015; Rel.  Des.  Valmir
Alaércio dos Santos; Julg. 18/03/2016; DJMT 15/04/2016; Pág.
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139) - grifei

Para chegar a essa conclusão, faz-se mister apenas observar que, no
dia 29/04/2014 (fls. 146-V), o patrono do recorrente, foi intimado, pessoalmente, da
decisão  condenatória,  ao  passo  que  o  apelante  foi  intimado,  pessoalmente,  em
03/06/2013, conforme se vê da certidão de fls. 144-v, de modo que, levando-se em
conta a data da última ciência,  o prazo se encerraria em 04/05/2014, um domingo,
prorrogando-se para o dia seguinte (05/05/2014 segunda-feira).

Entretanto,  o  recorrente  somente  interpôs  sua  apelação  no  dia
09/01/2015 (fls.  151),  de forma extemporânea, portanto, devendo, em consequência
disso, ser considerado intempestivo o presente recurso.

Assim, não conheço do recurso por ser intempestivo.

É o meu voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Desembargador Márcio Murilo
da Cunha Ramos, dele participando, além de mim Relator, o Desembargador  Joás de
Brito Pereira Filho. 

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Francisco
Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 14
(quatorze) dias do mês de junho do ano de 2016.

João Pessoa, 20 de junho de 2016

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                  - Relator -
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