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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000538-74.2015.815.0191 – Comarca de Soledade/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: João Batista Freire
ADVOGADA: Maria de Lourdes Silva Nascimento (OAB/PB 6064)
APELADO: Ministério Público

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT,
DA LEI N° 11. 343/2006. PRISÃO EM FLAGRANTE.
CONDENAÇÃO. INCONFORMISMO. REDUÇÃO DA
PENA. PLEITO PELA APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO
DA MINORANTE PREVISTA NO §4º DO ART. 33, DA
LEI  Nº  11.343/06.  IMPOSSIBILIDADE.  APELO.
INTERPOSIÇÃO A DESTEMPO. FLUÊNCIA APÓS A
ÚLTIMA INTIMAÇÃO.  SÚMULA N°  710  DO  STF.
INOBSERVÂNCIA  DO  LAPSO  RECURSAL  DE
CINCO  DIAS.  INTEMPESTIVIDADE.  NÃO
CONHECIMENTO.

1.  Não  se  conhece  de  apelo  quando  interposto  por
advogado constituído fora do transcurso do quinquídio
legal,  que  flui  a  partir  da  última  intimação,  em
observância ao disposto no art. 798, § 5º, “a” do CPP,
bem  como  da  Súmula  710  do  Supremo  Tribunal
Federal.

2. 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 estes 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
encontra-se intempestivo, nos termos do voto do relator. Expeça-se guia de execução
provisória.
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Perante  a  Comarca  de  Soledade/PB,  João  Batista  Freire,
qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções previstas no art. 33
da Lei n° 11.343/2006. 

Segundo a peça acusatória (fls. 02-03), no dia 27 de março de
2015, a Polícia Rodoviária recebeu informações da Delegacia de Polícia Federal de
Campina Grande/PB, sobre uma possível passagem de carregamento de drogas pela
BR230, tendo logo em seguida, montado uma barreira policial no Km 218, na altura
do município de Soledade.

Narra  a  peça  proemial,  que  vários  veículos  foram parados  e
revistados,  ocasião  em que  fora  encontrado  aproximadamente  74  Kg  (setenta  e
quatro kilos) de substância semelhante à maconha, no formato de tabletes, dentro do
carro conduzido por João Batista Freire, o qual, assumiu que a substância tratava-se
de  droga  ilícita,  informando que  tinha  sido  contratado para  levar  a  mencionada
droga da cidade de Santa  Luzia/PB,  até  a cidade de Campina Grande/PB e que
receberia R$ 1.000,00 (um mil reais) pelo serviço.

Auto de Prisão (fls. 05-14); Auto de Apresentação e Apreensão
(fls. 51-52); Laudo de Constatação Preliminar às fls. 23; Laudo de Perícia Criminal
Federal (fls. 56-70) .

Concluída a instrução criminal e oferecidas  as alegações finais
pelo  Parquet,  fls. 137-138/v e pela Defesa fls. 153-155, a MM. Juiz  a quo julgou
procedente a denúncia, condenando João Batista Freire, nos termos do art. 33, caput,
da Lei n° 11.343/2006 a uma pena definitiva de 11 (onze) anos de reclusão e 1.000
(um mil) dias multa, à base de 1/30 do salário vigente à época do fato.

Inconformada,  apelou  a  i.  Defesa  de  João  Batista  Freire  (fl.
207), alegando, em suas razões (fls. 208-212), que o réu faz jus a benefício contido
no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, alegando que o mesmo preenche os requisitos
legais, rogando, portanto, que seja aplicada a mencionada causa de diminuição, ao
final, pela substituição da pena corpórea, nos termos do art. 44 do CP.

Contrarrazões  às  fls.  215-219,  pugnando  o  Parquet pelo
desprovimento do apelo, para manter a sentença em todos os termos.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou
pelo desprovimento do recurso, (fls. 224-226).

Lançado  o  relatório  (fl.  228),  os  autos  seguiram para  o  douto
Juízo Revisor, que, com ele concordando, pediu dia para julgamento (fl. 229).
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É o relatório.

                               VOTO

Primeiramente,  passo a analisar os requisitos de admissibilidade
recursal.

Compulsando  os  autos,  vê-se  que  o  acusado  possui  advogada
constituída (fls. 74), a qual fora intimada através de nota de foro publicada no Diário
da Justiça, disponibilizado no dia 22/02//2017, conforme informação constante no site
desta Colenda Corte de Justiça.

O réu, por sua vez, fora intimado da sentença condenatória em
24/02/2017 (sexta-feira de carnaval).

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.

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
recurso não foi  interposto dentro do lapso legalmente estabelecido de 05 (cinco)
dias, fato que impede o seu conhecimento, ressaltando  que a última intimação da
sentença foi feita ao réu, 24/02/2017 (sexta-feira de carnaval), conforme dito acima,
tendo o apelo sido interposto no dia 10/03/2017 (sexta-feira),  por  sua advogada
constituída, como se pode ver da chancela no rosto do apelo (fl. 207).

Verifica-se  que  o  réu  foi  intimado pessoalmente,  através  do
mandado de fl.  206, no dia 24/02/2017 (sexta-feira de carnaval) e sua advogada
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através de nota de foro publicada no dia 22/02/2017, de modo que, levando-se em
conta a data da última ciência 24/02/2017 (sexta-feira de carnaval), o  dies a quo
seria 01/03/2017 (quarta-feira de cinzas) e o dies ad quem, consequentemente, seria
o dia 05/03/2017 (domingo). Logo, o primeiro dia útil o dia 06/03/2015 (segunda-
feira).

Entretanto, repita-se, o recorrente interpôs sua apelação no dia
10/03/2017 (sexta-feira), de forma extemporânea, precisamente, 04 (quatro) dias após
a data do término do lapso processual para apresentação do recurso. Portanto, deve
ser considerado intempestivo o presente recurso.

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  encontrar-se
intempestivo.

É o meu voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador
Arnóbio Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal, dele participando, além de
mim relator,  o  Excelentíssimo Senhor  Desembargador  Márcio  Murilo  da  Cunha
Ramos (Revisor).

Presente  aos  trabalhos  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor
Francisco Sagres Macedo, 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,
em 15 de agosto de 2017.

João Pessoa, 22 de agosto de 2017.

Des. Carlos Martins Beltrão FilhoDes. Carlos Martins Beltrão Filho
- Relator -

Apelação Criminal nº0000538-74.2015.815.0191                                                        Des. CMBF – Relator                        4


