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Vistos etc.

Trata-se de Apelação Criminal (fls. 241/242) interposta por

José  Fernando  Cardoso  de  Oliveira,  contra  sentença  (fls.  160/174)

proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, que o condenou como

incurso nas penas do art. 217-A, por três vezes, c/c o art. 71, do Código

Penal,  a uma  pena definitiva de 12 (doze)  anos de reclusão, a ser

cumprida no regime fechado.

Antes de serem ofertadas as razões recursais, a Defesa do

réu atravessou as  petições de fls. 254/256, alegando que no processo

penal  a  que  responde  o  réu  haveria  sérias  divergências  entre  os

depoimentos  da  vítima  e  das  testemunhas,  não  tendo  sido  realizado

exame  psicossocial  na  vítima,  pelo  que  o  processo  seria  eivado  de

nulidades insanáveis que comprometem a defesa do apelante, pleiteando

novo  interrogatório  e  inquirição  de  testemunhas;  e  de  fls.  260/261,

pugnando pelo  retorno dos autos  à  Vara  de origem,  antes  de lhe  ser

oportunizada a apresentação das razões recursais, para que o réu seja

novamente interrogado e inquiridas testemunhas. 

Foi emitido o despacho de fls.  263, no qual  se consignou
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que  as  matérias  ventiladas  nas  petições  atravessadas  deveriam  ser

apresentadas em sede de razões recursais, determinando-se a intimação do

advogado do réu para apresentá-las.

Razões recursais ofertadas às fls. 272/312, nas quais se aduz que

há contradição, obscuridade e omissão na fundamentação da sentença, que

houve  ofensa  o  princípio  da  identidade  física  do  juiz,  que  a  portaria  que

instaurou  o  procedimento  investigatório  contra  o  apelante  originou-se  de

denúncia ofertada pela própria vítima, a qual, ao ser ouvida na Delegacia de

Repressão aos Crimes contra a Infância e Juventude não foi acompanhada por

curador especial, psicólogo ou seus pais, o que gera nulidade absoluta, que

não foi juntado aos autos o registro civil ou certidão de batismo da ofendida,

que não foi realizado o exame pericial sexológico na vítima, que a Denúncia é

nula, tendo sido recebida sem motivação; que houve cerceamento de defesa

por ter o Juiz indeferido a oitiva de testemunha arrolada pela Defesa do réu,

além de ter sido realizada a primeira audiência sem intimação do réu.

Prossegue a Defesa afirmando que o apelante é inocente, não

havendo prova robusta nos autos para amparar uma sentença condenatória e

que,  além de  o  depoimento  da  vítima  na  Delegacia  ser  nulo,  não  merece

credibilidade. Realiza ampla análise da prova produzida na instrução, contra a

qual  se  insurge  cabalmente.  Alega  também  que  a  sentença  carece  de

fundamentação adequada e pleiteia a absolvição do réu.

Posteriormente, foi juntada aos autos a petição de fls. 318/319,

na qual o advogado do apelante reclamou não ter sido intimado do despacho

retro mencionado. 

Novo despacho foi  exarado às fls.  324,  indeferindo os pedidos

contidos  nas  petições  anteriormente  atravessadas  pela  Defesa,  sob  a

advertência de que tais matérias serão analisadas quando do julgamento do

mérito do presente recurso e determinando a INTIMAÇÃO do advogado do réu
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do todo o teor do despacho.

Despacho devidamente cumprido consoante Certidão de fls. 325.

Mais  uma vez,  a  Defesa do apelante juntou a  petição de fls.

327/328, suscitando  a  ocorrência  de  nulidades  na  instrução  criminal,  quais

sejam, ofensa ao princípio da identidade física do juiz e falta de registro civil ou

certidão de batismo da ofendida; a petição de fls. 331/333, na qual solicita o

retorno dos autos à Vara de Origem para que seja realizado exame pericial

sexológico na vítima; a petição de fls. 334/336, na qual se insurge contra as

provas  produzidas  na  instrução  criminal,  a  exemplo  de  indeferimento  de

testemunha arrolada pela Defesa, bem como alegando que não foi realizado

exame psicossocial na vítima e, mais uma vez, pleiteando novo interrogatório

do réu; bem como a  petição de fls.  337/342,  na qual  afirma que sentença

condenatória carece de fundamentação idônea, além de ter havido na instrução

ofensa ao devido processo legal, requerendo o retorno do processo à Vara de

origem para que novas diligências sejam realizadas e novamente interrogado o

réu.

Despacho  lançado  às  fls.  344,  indeferindo  os  pleitos  pelos

mesmos  fundamentos  dos  despachos  anteriores,  determinando  o

encaminhamento  dos  autos  à  7ª  Vara  Criminal  da  Capital  para  que  o

representante do Ministério Público apresente as contrarrazões e a intimação

do advogado do réu do teor do despacho.

Intimação efetivada – Certidão de fls. 345.

Por último, impugnou o derradeiro despacho exarado às fls. 344,

através de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto às fls. 357/372, no qual

pugna por um julgamento justo do réu, pleiteando o deferimento das petições

anteriormente atravessadas, acolhendo-se os pedidos ali expressados.

Juntou  ainda  a  petição  de  fls.  375/378,  na  qual  alega  que  o

Desembargador João Benedito da Silva



Processo nº 0017711-47.2014.815.2002

patrono do acusado não teria sido devidamente intimado,  através do Diário

Eletrônico da Justiça, do despacho de fls. 344, pelo que se dá por intimado do

mesmo e mais uma vez reitera o pedido de acolhimento dos pleitos contidos

nas petições de fls. 327/328; 331/333; 334/336; 337/339 e 340/342.

É o relatório. DECIDO.

Inicialmente,  em  relação  à  alegada  ausência  de  intimação  do

advogado  do  apelante  do  despacho  de  fls.  344,  ressalto  que  o  mesmo

compareceu à GPRO, antes do cumprimento da determinação de intimação,

dando seu ciente às fls. 345, tudo consubstanciado na Certidão de fls. 345.

Quanto ao pedido de conhecimento dos Embargos Declaratórios

interpostos do despacho acima mencionado, não é possível conhecê-lo, porque

incabível na espécie. Com efeito, reza o art. 619 do Código de Processo Penal

que:

Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação,
câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de
declaração,  no prazo  de  dois  dias  contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão.

Como visto,  os Embargos de Declaração não constituem a via

própria para discutir o teor do despacho, pois o mencionado artigo é expresso

ao se referir a acórdão. Sendo assim, sequer aplicável ao caso o Princípio da

Fungibilidade, sendo mesmo a hipótese de impossibilidade da via eleita, por

ausência de previsão legal.

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

Publique-se e intime-se.

Proceda  a  GPRO  a  renumeração  das  páginas  do  presente

Desembargador João Benedito da Silva
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processo,  a  partir  das  fls.  343.  Após,  encaminhem-se  os  autos  à  7ª  Vara

Criminal desta capital, para que o representante do Ministério Público  a quo

apresente as contrarrazões.

João Pessoa, 21 de agosto de 2017.

Des. João Benedito da Silva

Relator

Desembargador João Benedito da Silva


