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Apelação Criminal n. 0006638-76.2010.815.0011
RELATOR: Des. João Benedito da Silva
ORIGEM: 3ª Vara Criminal da comarca de Campina Grande
APELANTE: Marcos Alexandre Gomes da Silva
ADVOGADO: Luciano Breno Chaves Pereira
APELADO:   Justiça Pública Estadual                                                                               

APELAÇÃO  CRIMINAL.  AUSÊNCIA  DE
PROCURAÇÃO  NOS  AUTOS.  INTIMAÇÃO.
DECURSO DO PRAZO “IN ALBIS”. AUSÊNCIA
DE  PRESSUPOSTO  PROCESSUAL.  NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.

Impõe-se  reconhecer  o  não  conhecimento  do
apelo  interposto  quando  ausente  um  dos
pressupostos processuais subjetivos, qual seja, a
ausência da capacidade postulatória do advogado
que intimado não apresentou procuração.

Vistos, relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima

identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado

da  Paraíba,  por  unanimidade,  em  NÃO  CONHECER  DO  APELO,  NOS

TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Apelação  Criminal interposta  por  Marcos

Alexandre Gomes da Silva face a sentença de fls. 225/228, proferida pelo

Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da comarca de Campina Grande, que,

julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou-o a uma pena de

10 (dez) anos de reclusão, no regime, inicial, fechado, pela prática do crime

capitulado no artigo 213, §1º do Código Penal. 
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Na peça de interposição (fl. 233), foi pleiteada a apresentação das

razões recursais na Instância Superior, nos moldes perfilhados no artigo 600,

§4º do CPP. No entanto, observou-se a ausência nos autos de procuração do

advogado subscritor da peça, motivo pelo qual foi determinada sua intimação

para  apresentar  o  instrumento  de  procuração  (fl.  255),  tendo  o  quinquídio

ultrapassado “in albis”, conforme certidão de fl. 257.

A douta Procuradoria  de Justiça,  por  intermédio do Procurador

Álvaro Gadelha Campos, pugnou, à fl. 259, pelo não conhecimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conforme o artigo 5º da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB) para

que o advogado possa postular, em Juízo ou fora dele, haverá de fazer prova

do mandato, salvo em caso de urgência, quando terá o prazo de 15 (quinze)

dias para apresentar o instrumento procuratório.

Por sua vez, o Código de Processo Civil – aplicável ao processo

penal  por  força  do  artigo  3º  do  CPP –  em  seu  artigo  104  dispõe  que  o

advogado não será admitido a postular em Juízo sem procuração, salvo para

evitar  preclusão,  decadência  ou  prescrição,  ou  mesmo  para  praticar  ato

considerado urgente.

É que a procuração é o instrumento que habilita o advogado a

praticar todos os atos do processo, agindo em favor de quem o constituiu. Sem

ela não há como se validar os autos praticados pelo causídico, razão pela qual

foi  proferida  a  seguinte  decisão pelo  Juízo  a quo quando  da  audiência  de

instrução, realizada no dia 22 de março de 2016:

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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Antes  de tudo,  verifica-se que o  advogado  Luciano
Breno Chaves Pereira, OAB/PB 21.017, compareceu
a audiência anterior, se apresentando como defensor
do acusado Marcos Alexandre Gomes da Silva, porém,
não  apresentou  até  hoje  nenhum  instrumento
procuratório  para representar o referido acusado em
Juízo, apesar de ainda assim, foi intimado para esta
audiência, conforme prova a nota de fora de fl. 160 e
não  compareceu,  não  dando  nenhuma  satisfação.
Assim, não há como considerá-lo defensor constituído
pelo réu, que voltará a ser defendido pela defensoria
pública, que, inclusive, foi quem apresentou a defesa
escrita de fl. 142. (fl. 164)

Compulsando  os  autos,  vê-se  que  após  a  supramencionada

decisão o único momento em que o Bel. Luciano Breno veio a intervir nos autos

foi  quando  da  apresentação  do  recurso  ora  em  lume,  novamente  sem  a

comprovação de que teria sido constituído pelo aludido réu.

Como consta  do  relatório,  verificada  a  ausência  nos  autos  de

procuração do advogado subscritor da peça foi determinada sua intimação para

apresentar  o  instrumento  de  procuração  (fl.  255),  sob  pena  de  não

conhecimento do recurso, tendo o quinquídio ultrapassado “in albis”, conforme

certidão de fl. 257.

A par do exposto, em perfeita harmonia com a manifestação da

Procuradoria de Justiça, impõe-se reconhecer o não conhecimento do apelo

interposto,  tendo em vista  a  ausência  de  pressuposto  processual  subjetivo,

qual seja, a capacidade postulatória. 

Forte em tais razões, não conheço do apelo.

Oficie-se.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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Arnóbio Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os

Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Benedito da Silva, relator,

Luiz Sílvio Ramalho Júnior (com jurisdição limitada), revisor, e Carlos Martins

Beltrão Filho.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Álvaro Cristino Pinto

Gadelha Campos, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em

João Pessoa, 24 de agosto de 2017.

             Des. João Benedito da Silva
                            RELATOR

Gabinete do Des. João Benedito da Silva


