
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000666-25.2015.815.0311  – 1ª  Vara  da Comarca de
Princesa Isabel/PB – Tribunal do Júri
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: José Diogo Evaristo Belarmino
ADVOGADO: Bel. Adão Domingos Guimarães (OAB/PB 8.873)
APELADO: Ministério Público Estadual

APELAÇÃO  CRIMINAL. JÚRI.  TENTATIVA  DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO.  ART.  121,  §  2°,  I,  DO
CÓDIGO  PENAL.  ACOLHIDA  TESE  DEFENSIVA.
DESCLASSIFICAÇÃO  DO  HOMICÍDIO  TENTADO
PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. ART. 129, § 1°, II,
DO CP. INTERPOSIÇÃO DE APELO À LUZ DO ART.
593, I,  DO CPP. RECURSO NÃO CONHECIDO POR
DUAS  RAZÕES.  INTEMPESTIVIDADE.  VIA
INTERPOSTA FORA DO PRAZO DE CINCO DIAS.
ADVOGADO CONSTITUÍDO. INOBSERVÂNCIA DO
PRESSUPOSTO  RECURSAL  DA  ADEQUAÇÃO.
APELAÇÃO  GENÉRICA.  INADMISSIBILIDADE.
DECISÃO ATACADA ORIUNDA DO TRIBUNAL DO
JÚRI. EXIGÊNCIA DE SE ATER ÀS HIPÓTESES DO
INCISO III DO ART. 593 DO CPP. DEVOLUTIVIDADE
RESTRITA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Impõe-se o não conhecimento do apelo, diante do seu
oferecimento,  por  advogado  constituído,  depois  de
transcorrido o quinquídio legal,  que flui  após a última
intimação, consoante preconiza o art. 798, § 5°, ‘a’, do
CPP, bem como a Súmula n° 710 do Colendo STF.

2. Os tribunais não podem conhecer do apelo contra as
decisões do Tribunal do Júri se a(s) alínea(s) do inciso III
do art. 593 do CPP não estiverem presentes no momento
da  interposição,  visto  sua  natureza  recursal  possuir
devolutividade restrita, que exige adequação específica e
difere, consequentemente, da apelação genérica do inciso
I do mesmo art. 593 do CPP. Isto se deve para manter o
real  escopo  do  duplo  grau  de  jurisdição  e,
principalmente, para preservar a soberania constitucional
dos veredictos populares.
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso em sentido
estrito, acima identificados:

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em não conhecer do recurso, por ser intempestivo e
inadequado, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Perante a 1ª Vara da Comarca de Princesa Isabel/PB – Tribunal do
Júri, José Diogo Evaristo Belarmino foi denunciado nas sanções do art. 121, § 2°, I, c/c o
art. 14, II, todos do Código Penal, porque, no dia 30.5.2015, por volta das 13h, na Rua
José Pinto Mangueira,  s/n,  Bairro do Maia, naquela Comarca, foi  preso em flagrante
delito, por ter tentado matar a vítima Lourdes Rodrigues Maia, mediante golpes de faca,
não conseguindo consumar o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade, tendo a
inicial acusatória assim narrado os fatos (fls. 2-4):

Narram os autos que, no dia, local e hora supramencionados,
a vítima se encontrava na residência de sua sogra (mãe do
acusado),  a  Sra.  Edilúcia  Evaristo  Belarmino,  quando  o
increpado  chegou  embriagado  e  passou  a  discutir  com  a
ofendida, devido a desavenças anteriores.

Em  dado  momento,  o  assacado  pegou  uma  faca  serra  e
passou  a  perseguir  a  vítima,  vindo  a  lhe  derrubar.  Tentou
esfaqueá-la,  mas  a  mãe do acusado conseguiu  tomar-lhe  a
faca, não consumando o homicídio. A faca serra de mesa foi
apreendida pela autoridade policial, conforme se observa do
auto de apresentação e apreensão de fls. 08. A genitora do
indigitado ainda restou ferida por causa de sua intervenção.

O animus necandi do acusado é clarividente, seja pelo modus
operandi de suas ações, seja porque a vítima correu perigo de
vida,  conforme  se  observa  do  laudo  de  constatação  de
ferimento ou ofensa física de fls. 16/17.

Não obstante isso, o increpado investiu novamente contra a
vítima,  passando  a  enforca-lhe  (esganadura),  chegando  a
arrastá-la  pelo  chão.  Contudo,  aquela  conseguiu  se
desvencilhar  de  seu  algoz  e  correu  para  a  casa  de  uma
vizinha, a Sra. Severina Pereira Crescência.

A Sra.  Severina  fechou  a  porta  de  sua  casa  e  impediu  a
entrada do increpado,  que ainda tentou adentrar no imóvel
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jogando  pedras  e  batendo  insistentemente  na  porta,  até  a
chegada  de  uma  guarnição  da  polícia  militar  que  veio  a
realizar a sua prisão em flagrante.

Assim agindo, observamos também que o increpado incorreu
na qualificadora do motivo torpe, posto que tentou ceifar a
vida da ofendida por vingança, visto que esta interveio em
uma  briga  anterior  entre  o  increpado  e  seu  irmão
(companheiro  da  vítima).  A motivação  do  crime  é  abjeta,
reprovável, repugnante.

Denúncia recebida no dia 30.6.2015 (fls. 33-34fv).

Citado pessoalmente à fl. 36fv, o acusado não apresentou a defesa
escrita, quando lhe foi nomeado Defensor Público, que ofereceu a aludida peça defensiva
às fls. 38-39, sem o rol de testemunhas.

Audiência  de  instrução  e  julgamento  realizada,  de  forma
fracionada, por meio de gravações audiovisuais (DVDs de fls. 50, 85 e 106), quando
foram ouvidas a vítima (carta precatória às fls. 82-86 – Comarca de Tobias Barreto/SE),
3 (três) testemunhas de acusação, não havendo testemunhas Defesa, visto não terem sido
arroladas. Após sua captura (fls. 89-103fv), o réu foi interrogado à fl. 106.

Concluída a instrução e oferecidas as alegação finais pelo  Parquet
(fls. 89-94) e pela Defesa (fls. 113-115), o MM. Juiz pronunciou o réu José Diogo Evaristo
Belarmino nos termos do art. 121, § 2°, I, c/c o art. 14, II, todos do CP, submetendo-o a
julgamento pelo Tribunal de Júri da Comarca de Princesa Isabel/PB (fls. 126-128fv).

Certidão de trânsito em julgado da decisão de pronúncia à fl. 131.

Na  fase  do  art.  422  do  CPP,  a  Acusação  apresentou  o  rol  de
testemunhas e declarantes para oitiva em plenário (fl. 132), ao passo que a Defesa não
requereu nenhuma diligência (fl. 133).

Após o relatório sucinto do processo à fl.  134fv (CPP 423, II), o
pronunciado foi  submetido,  no dia 20.10.2016,  a  julgamento pelo Tribunal do Júri  da
Comarca de Princesa Isabel/PB, que, ao enfrentar a quesitação de fls. 173-174, entendeu
de repelir a tese da acusação de tentativa de homicídio qualificado (arts. 121, § 2°, I, e 14,
II, do CP) para acolher a proposição defensiva de desclassificação para lesão corporal,
quando o Juiz Presidente julgou procedente, em parte, a denúncia e condenou o réu José
Diogo Evaristo Belarmino pela prática  do crime de lesão corporal  grave,  por resultar
perigo de vida (art. 129, § 1°, II, do CP), fixando a pena base em 4 (quatro) anos de
reclusão, diminuída de 6 (seis) meses, por incidir a atenuante da confissão, ficando a pena
final em 3 (três) anos e 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto (fls. 176-177fv).
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Ata de Julgamento às fls. 179-181.

Inconformada, apelou a Defesa (fl. 182), com base no art. 593, I,
do CPP, requerendo, em suas razões (fls. 185-188), a diminuição da pena base para o
mínimo legal, bem como a modificação do regime prisional imposto para um menos
gravoso, além de suplicar a desclassificação da lesão corporal, de grave para leve.

Contrarrazões  ministeriais  (fls.  189-191),  pugnando  pelo  não
conhecimento  do  recurso,  ante  a  sua  intempestividade,  e,  não  sendo  esse  o
entendimento, pelo não provimento do recurso, para manter o julgamento recorrido.

No Parecer de fls. 196-204, a douta Procuradoria de Justiça opinou
pelo desprovimento do apelo.

Lançado  o  relatório  (fls.  206-207fv),  foram  os  autos  ao  douto
Revisor, que, com ele concordando, pediu dia para julgamento (fl. 208).

É o relatório.

VOTO

1. Do não conhecimento do recurso:

A presente apelação criminal não deve ser conhecida, em virtude da
inobservância de duas exigências processuais: a uma (1), por ser intempestiva, como bem
apontado nas contrarrazões de fls. 189-191; a duas (2), por não preencher o requisito de
admissibilidade da adequação, pois a parte recorrente, ao acatar a decisão do Tribunal do
Júri, não observou a regra do inciso III do art. 593 do CPP, visto que interpôs a apelação
genérica do art. 593, I, do mesmo Diploma Processual. E, para tanto, dou as minhas razões:

1.1. Da intempestividade recursal:

A Promotoria de Justiça local, nas suas  contrarrazões de fls. 189-
191, suscitou o não conhecimento do recurso, por ter sido interposto fora do prazo legal.

Razão assiste ao Parquet de primeiro grau.

Compulsando os  autos,  observa-se  que o  recurso  em apreço foi
apresentado de forma extemporânea, asseverando, mais, que, em virtude disso, torna-se
totalmente  despiciendo proceder  ao  exame dos argumentos  esposados nas  razões  do
apelo,  uma  vez  que  se  infere,  já  no  juízo  de  prelibação,  a  inviabilidade  do
inconformismo, ante a sua manifesta intempestividade.
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Desta feita, 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 dos pressupostos recursais. Nesse sentir, o juízo de prelibação
é feito em dois graus, ressalvada a hipótese de recurso para o mesmo órgão julgador.

Feita essa singela explanação, denota-se, no caso sub judice, que o
recurso não foi interposto dentro do lapso legalmente estabelecido de 5 (cinco) dias, fato
que impede o seu conhecimento. Para tanto, vê-se que as partes foram juntas intimadas,
pessoalmente, no plenário, da sentença condenatória em 20.10.2016 (quinta-feira – fls.
179-181), tendo o apelo sido interposto no dia 26.10.2016 (quarta-feira - fl. 182).

Para efeitos de cálculo recursal,  insta dizer  que o réu constituiu
advogado particular desde a primeira audiência da instrução criminal (fl. 48), de modo
que, in casu, incide o lapso de 5 (cinco) dias disposto no caput do art. 593 do CPP.

Por  conseguinte,  como  todos  os  envolvidos,  neste  processo
criminal, foram intimados da sentença no mesmo dia 20.10.2016 (quinta-feira – fls. 179-
181), o dies a quo é a data livre e desimpedida de 21.10.2016 (sexta-feira), ao passo que
o  dies  ad  quem,  consequentemente,  é  o  dia  25.10.2016  (terça-feira).  Entretanto,  o
recorrente interpôs sua apelação no dia 26.10.2016 (quarta-feira -  fl.  182),  de forma
extemporânea, precisamente, 1 (um) dia após a data do término do lapso processual para
apresentação do recurso. Portanto, deve ser considerado intempestivo o presente recurso.

Ad cautelam,  saliento que,  entre  os  dias  20 a 26 de outubro de
2016,  não  ocorreu  nenhum feriado  na  Comarca  de  Princesa  Isabel/PB  que  pudesse
prorrogar a contagem de início ou término do prazo recursal em questão.

Isto por ter verificado a tabela dos feriados do próprio município de
Princesa Isabel/PB quanto às suas datas comemorativas e pontos facultativos (26/04;
24/06; 05/08; 18/11; 08/12), como também a Tabela Oficial dos feriados declarados por
leis dos municípios sedes de Comarcas do Poder Judiciário do Estado da Paraíba (art.
282, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 96/2010 – LOJE, c/c o art. 12, incisos I
a VIII, da Lei Estadual nº 9.316/2010).

Ademais,  sabe-se,  à  luz  do  art.  798,  §  5°,  “a”,  do  Código  de
Processo Penal, que os prazos correrão da intimação. Quanto a essa dedução, não existe
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dúvida alguma, eis que a jurisprudência do STJ e do STF é assente no sentido de que o
prazo para interposição de recurso criminal começa a correr da última intimação, e não
da  juntada  aos  autos  do  mandado  devidamente  cumprido,  ou  da  respectiva  carta
precatória, como se pode observar destes arestos ora trazidos à colação, in verbis:

“O  prazo  para  a  interposição  do  recurso  de  apelação
criminal inicia-se na data da efetiva intimação e não da
juntada do mandado aos autos. (Precedentes do c. STF e
do STJ).” (STJ – RHC 38553 – RS – 5ª T. – Rel. Min.
Gilson Dipp – DJU 09.02.2005, p. 211).

“É pacífica a jurisprudência do STF, no sentido de que o
curso do prazo, para apelação, se inicia após a intimação
do réu e seu defensor (art. 798, § 5º, ‘a’, do CPP) - e não
apenas da juntada do mandado.  Precedentes.” (STF –
RHC 80666/SP – 1ª T. – Rel. Min. Sydney Sanches –
DJU 22.06.2001, p. 23).

Imperioso registrar que o Supremo Tribunal Federal, 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.

Nesse norte, é de não se conhecer do recurso, por ter sido interposto
fora do prazo recursal de 5 (cinco) dias previsto no art. 593, caput, do CPP.

1.2. Do não conhecimento do recurso, ante a inobservância das
hipóteses do art. 593, III, do Código de Processo Penal:

Consoante frisado acima, para demonstrar a total inadmissibilidade
da  presente  apelação,  esta  não  deve,  também,  ser  conhecida  (ex  officio),  porque,  na
petição de interposição à fl. 182, a i. Defesa não a fundamentou com arrimo nas alíneas
do inciso III do art. 593 do CPP, pois embasou a insurgência de forma genérica, nos
termos do art. 593, I, do CPP, que se refere à sentença proferida pelo Juiz singular.

Ao compulsar os autos, verifica-se que, após a desclassificação do
crime de homicídio tentado para lesão corporal pelo Tribunal do Júri, o Juiz Presidente,
com fundamento no art. 492, § 1°, do CPP, julgou a denúncia parcialmente procedente,
condenando o réu José Diogo Evaristo Belarmino como incurso nas penas do art. 129, §
1°, II, do CP (lesão corporal de natureza grave por ter resultado perigo de vida).

A propósito, eis o teor do referido dispositivo legal:

“Art. 492 Em seguida, o presidente proferirá sentença que:
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[...];
§ 1º Se houver desclassificação da infração para outra, de
competência do juiz singular, ao presidente do Tribunal
do Júri caberá proferir sentença em seguida, aplicando-
se,  quando  o  delito  resultante  da  nova  tipificação  for
considerado  pela  lei  como  infração  penal  de  menor
potencial ofensivo, o disposto nos arts. 69 e seguintes da
Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995.”

De fato, o i. Defensor do réu, ao recorrer, fez menção expressa ao
inciso I do art. 593 do CPP na peça de interposição (fl. 182), versando de igual forma
nas razões apresentadas às fls. 185-188, razão por que não atendeu ao requisito objetivo
de admissibilidade recursal da adequação.

A apelação,  nos  procedimentos  vinculados  ao  Tribunal  do  Júri,
possui  natureza restritiva  (devolutividade limitada),  ou  seja,  não devolve à  Superior
Instância  a  integralidade  da  causa,  ficando  seu  efeito  devolutivo  adstrito  aos
fundamentos do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal.

Vejamos todo o teor do art. 593 do CPP:

“Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

I  -  das  sentenças  definitivas  de  condenação  ou
absolvição proferidas por juiz singular;

II - das decisões definitivas, ou com força de definitivas,
proferidas por juiz singular nos casos não previstos no
Capítulo anterior;

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia;

b)  for  a  sentença  do  juiz-presidente  contrária  à  lei
expressa ou à decisão dos jurados;

c)  houver  erro  ou  injustiça  no  tocante  à  aplicação  da
pena ou da medida de segurança;

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à
prova dos autos.” (destaquei)
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Oportuna se faz a transcrição da lição do criminalista Guilherme de
Sousa Nucci (in Código de Processo Comentado. 13. ed., rev. ampl.  Rio de Janeiro:
Forense, 2014, pág. 1.133):

“Embora  se  possa  argumentar  que  as  decisões  do
Tribunal Popular poderiam estar inseridas no inciso I do
artigo em comento (sentenças definitivas de condenação
ou  absolvição),  preferiu  a  norma  processual  penal
excepcionar o caso do júri, justamente para fazer com
que a apelação, nessa hipótese, ficasse vinculada a uma
motivação. Não se ataca, pois, decisão do Tribunal do
Júri por qualquer razão ou inconformismo, mas somente
nos casos enumerados nas alíneas deste inciso. Garante-
se o duplo grau de jurisdição, ao mesmo tempo em que
se busca preservar a soberania dos veredictos.”

Em que pese ter havido a desclassificação do delito (art. 121, § 2°,
I, c/c art. 14, II, do CP) para um crime de competência de juiz singular (lesão corporal
grave),  a sentença foi proferida pelo Juiz-Presidente do Tribunal Constitucional,  após
uma decisão do Conselho de Sentença, de modo que a apelação deve seguir à risca as
hipóteses elencadas no citado art. 593, III, do CPP.

Por  outro  flanco,  as  razões  recursais  de  fls.  185-188  não  se
conformam às hipóteses de cabimento descritas no inciso III do art. 593 do CPP, o que
inviabiliza o seu conhecimento.

Nesse sentido, é a Súmula n° 713 do STF: “O efeito devolutivo da
apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

Sobre o assunto,  o jurista Néstor Távora, em sua obra Curso de
Direito Processual Penal, 4. ed., Salvador: Juspodivm, 2015, pág. 844, disse que:

“[...]  A extensão do recurso  é  medida  pela  petição de
interposição.  Não  fazendo  a  prévia  delimitação,
presume-se que a parte apelou de forma ampla, sendo-
lhe vedado limitar o apelo nas razões, podendo o tribunal
analisar todo o julgado. Porém, nas apelações do júri, o
STF  preconiza,  na  súmula  nº  713,  que  o  efeito
devolutivo  está  adstrito  às  razões  da  interposição.
[...]”. (grifos originais)

Ora, os tribunais não podem conhecer do apelo contra as decisões
do Tribunal do Júri  se a(s) alínea(s) do inciso III  do art.  593 do CPP não estiverem
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presentes no momento da interposição, visto sua natureza recursal possuir devolutividade
restrita.  Isto  se  deve  para  manter  o  real  escopo  do  duplo  grau  de  jurisdição  e,
principalmente, para preservar a soberania constitucional dos veredictos populares.

Acerca da matéria em análise, vejamos o entendimento dos nossos
tribunais, inclusive do E. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 121, § 2º, I E
IV,  DO  CP.  HOMICÍDIO  DUPLAMENTE
QUALIFICADO. IMPUGNAÇÃO DE JULGAMENTO
PROFERIDO  PELO  TRIBUNAL  DO  JÚRI.
DEVOLUTIVIDADE  RESTRITA.  SÚMULA  N.  713
DO STF. PENA-BASE. MANIFESTA ILEGALIDADE.
HABEAS  CORPUS  DE  OFÍCIO.  ART.  61  DO  CP.
SEGUNDA  QUALIFICADORA.  AGRAVANTE
GENÉRICA. POSSIBILIDADE.  BIS IN IDEM. NÃO
OCORRÊNCIA.  RECURSO  PARCIALMENTE
PROVIDO.  1.  A teor  da  Súmula  n.  713  do  Supremo
Tribunal Federal, o efeito devolutivo da apelação contra
decisões  do  Júri  é  adstrito  aos  fundamentos  da  sua
interposição,  motivo  pelo  qual  a  Corte  estadual,  ao
apreciar a apelação criminal oriunda do Tribunal do Júri,
está vinculada aos limites de sua interposição fixados,
ab initio, pelo termo ou pela petição de interposição do
recurso.  [...].”  (STJ  -  REsp  1395729/MG -  Rel.  Min.
Rogério Schietti Cruz – 6T – DJe 25/04/2016) – grifei

“No  caso  presente,  olvidou  a  defesa  que  os  pontos
indicados  no  writ não  foram  suscitados  quando  da
interposição do recurso de apelação, sendo certo que, a
teor da jurisprudência deste tribunal superior e do pretório
Excelso, o apelo interposto contra as decisões do tribunal
do júri  tem devolutividade restrita,  isto é,  somente  são
devolvidas  para  exame  as  questões  expressamente
constantes nas razões da apelação,  conforme enuncia a
Súmula nº 713 do STF: "o efeito devolutivo da apelação
contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua
interposição".”  (STJ  –  HC  193.580/RS  –  Rel.  Min.
Gurgel de Faria – DJE 03/03/2015)

“JÚRI.  REDUÇÃO  DA PENA.  INEXISTÊNCIA DE
PEDIDO  ESPECÍFICO.  NÃO  CONHECIMENTO.
Correta a decisão da maioria em não conhecer do apelo
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no tocante ao redimensionamento da pena. Isso porque,
nos  termos  da  Súmula  713  do  STF,  a  apelação,  nos
processos  do  júri,  fica  adstrita  aos  fundamentos
constantes do termo de interposição.” (TJRS – Embargos
Infringentes  70073657983 – Rel.  Des.  Sylvio Baptista
Neto – Julgado em 02/06/2017)

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO  EM  SUA  FORMA  TENTADA.
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA À PETIÇÃO DE
INGRESSO.  INOBSERVÂNCIA.  RECURSO  NÃO
CONHECIDO. "O efeito devolutivo da apelação contra
decisões  do  Júri  é  adstrito  aos  fundamentos  da  sua
interposição" (STF,  Súmula  nº  713).”  (TJMG - APCR
1.0433.12.005723-0/002 - Rel. Des. Júlio César Lorens -
DJEMG 16/12/2016)

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO TENTADO -
NÃO-CONHECIMENTO  -  INTERPOSIÇÃO
GENÉRICA - INADMISSIBILIDADE - SÚMULA N°
713/STF.  -  O  efeito  devolutivo  da  apelação  contra
decisões  do  júri  é  adstrito  aos  fundamentos  da  sua
interposição (Súmula 713 do STF). - O conhecimento do
recurso  de  apelação  contra  decisões  proferidas  pelo
Tribunal  do  Júri  deve  se  limitar  aos  fundamentos
expressos na folha de interposição, que deve conter a (s)
alínea (s) do inciso III do art. 593 do Código de Processo
Penal em que está prevista a insurgência, sendo vedado
ao órgão recursal julgar com base em outra (s).” (TJMG
- APR 10394140012672001 - Relator Des. Júlio Cezar
Guttierrez - DJe 02/03/2016)

“Júri.  Apelação.  Fundamentação.  Vinculação à  petição
de  interposição.  Não  conhecimento.  Tratando-se  de
apelação contra  decisão do  Júri,  o  efeito  devolutivo  é
adstrito aos fundamentos da petição de interposição, os
quais estão previstos no art. 593, III, do CPP. Se ocorre
indicação  equivocada  ou  se  a  parte  modifica  tais
fundamentos ao apresentar suas razões recursais, não se
conhece  do  recurso.”  (TJRO  -  APL  0094228-
56.2006.822.0005 - Relator Juiz Convocado José Jorge
Ribeiro da Luz - DJ 21/07/2015)
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O nosso Tribunal de Justiça segue essa mesma direção:

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRIBUNAL  DO  JÚRI.
DESCLASSIFICAÇÃO  DO  HOMICÍDIO  TENTADO
PARA LESÃO CORPORAL. RECURSO DA DEFESA.
FUNDAMENTO  E  RAZÕES  RECURSAIS  NÃO
AGASALHADAS NAS ALÍNEAS DO INCISO III DO
ART.  593  DO  CPP.  PRELIMINAR  DE  NÃO
CONHECIMENTO  ARGUIDA  PELO  MINISTÉRIO
PÚBLICO.  PARECER  FAVORÁVEL  DA
PROCURADORIA  DE  JUSTIÇA.  NATUREZA
RESTRITIVA  AO  CABIMENTO  DO  APELO  NAS
DECISÕES  DO  JÚRI.  ACOLHIMENTO  DA
PRELIMINAR.  RECURSO  NÃO  CONHECIDO.
ANÁLISE  DO  MÉRITO  PREJUDICADA.  Nos
procedimentos  vinculados  ao  Tribunal  do  Júri,  possui
natureza  restritiva,  ou  seja,  não  devolve  à  Superior
Instância  a  integralidade  da  causa,  ficando  seu  efeito
devolutivo adstrito aos fundamentos descritos no inciso
III do art. 593, do Código de Processo Penal. Segundo o
doutrinador  Guilherme  Nucci:  "Embora  se  possa
argumentar  que  as  decisões  do  Tribunal  Popular
poderiam  estar  inseridas  no  inciso  I  do  artigo  em
comento  (sentenças  definitivas  de  condenação  ou
absolvição),  preferiu  a  norma  processual  penal
excepcionar o caso do júri, justamente para fazer com
que a apelação, nessa hipótese, ficasse vinculada a uma
motivação".” (TJPB - APC 0002037-38.2015.815.0371 -
Rel. Des. João Benedito da Silva – J. em 04/07/2017)

“APELAÇÃO CRIMINAL. DOS CRIMES CONTRA A
VIDA.  JÚRI.  HOMICÍDIO  QUALIFICADO.
ACUSADO  SUBMETIDO  A JULGAMENTO  PELO
JÚRI POPULAR.  CONDENAÇÃO.  INTERPOSIÇÃO
DE APELO COM FULCRO NA ALÍNEA "B" DO ART.
593.  II,  CPP.  RAZÕES COM PEDIDOS DIVERSOS
NÃO  INVOCADOS  NA INTERPOSIÇÃO.  EFEITO
DEVOLUTIVO.  NÃO  CONHECIMENTO.  [...].  1.  A
apelação, nos procedimentos vinculados ao Tribunal do
Júri,  possui  natureza restritiva,  devolvendo à  Superior
Instância  apenas  os  fundamentos  de  sua  interposição.
[...].” (TJPB - APC 0000892-93.2002.815.0211 - Relator
Des. Carlos Martins Beltrão Filho - J. em 15/12/2016).
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Ante  todo  o  exposto,  em  harmonia  com  o  parecer  da  douta
Procuradoria de Justiça, não conheço do recurso, por ser intempestivo e inadequado.

É o meu voto.

A cópia deste acórdão serve de ofício para as comunicações judiciais.

Presidiu ao julgamento, com voto, o Desembargador Arnóbio Alves
Teodósio, Presidente da Câmara Criminal, dele participando, além de mim, Relator, o
Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, Revisor.

Presente  à  Sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Francisco
Sagras 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 15
(quinze) dias do mês de agosto do ano de 2017.

João Pessoa, 18 de agosto de 2017.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho 
                     Relator
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