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APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  LESÃO
CORPORAL, HAVIDO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.    INTEMPESTIVIDADE  RECURSAL
EVIDENCIADA. NÃO CONHECIMENTO.

-  Para  admissibilidade  dos  recursos,  necessário  se  faz  o
preenchimento  de  alguns  pressupostos  legais,  dentre  eles,  a
obrigatoriedade de ser oposto dentro do prazo legal.

-  O recebimento  do  recurso  apelatório  pelo  juízo a quo não
inibe que o tribunal ad quem decrete sua intempestividade, por
ocasião do juízo de admissibilidade recursal. 

Vistos, etc.

Cuida-se de  apelação criminal, interposta por Marcelo Leite
de Oliveira, em face da sentença de fls. 51/54, prolatada pela Juíza de Direito da Vara
Única da Comarca de São José de Piranhas, Dra. Deborah Cavalcanti Figueiredo, nos
autos da ação penal supranumerada, promovida pelo Ministério Público do Estado da
Paraíba, que julgou procedente a denúncia para condenar o réu MARCELO LEITE
DE OLIVEIRA  pela  prática  do  crime de lesão  corporal,  havido  no  contexto  de
violência doméstica  (art.  129,  §§ 4º  e  9º,  todos do CP),  cominando-lhe uma pena
privativa de liberdade de 5 (cinco) meses de detenção, no regime aberto.

Ao réu foi concedido o benefício do sursis (CP, art. 77), pelo
período  de  2  (dois)  anos,  desde  que  aceitas,  pelo  apelante,  as  condições
estabelecidas no próprio decreto condenatório guerreado (fl. 54).

A denúncia descreve os fatos, nos termos a seguir transcritos:

"(...)

Das  investigações  poli  ais  que  fundamentam  a  presente
exordial,  infere-se  que  o  denunciado  acima  qualificado,  qualificado,  ofendeu  a



integridade física de sua esposa, prevalecendo-se o agente das relações de coabitação.

Depreende-se dos autos que, na noite do dia 27 de março de
2013, na residência em que conviviam acusado e vítima, após uma série de discussões,
foi estabelecido um acordo de separação de bens. O acoimado indo buscar os seus
objetos  iniciou  uma  discussão  com  a  vítima  e  passaram  a  se  agredir  física  e
moralmente,  causando-lhes  lesões  descritas  no  Laudo  de  Exame  Traumatológico
anexado às fls. 06 e 10.

Infere-se mais dos autos que após as agressões, a vítima prestou
queixa na Delegacia da mulher da cidade de Cajazeiras, manifestando o desejo de
representar contra o acusado, que apresentou-se espontaneamente.

Assim  agindo,  está  MARCELO  LEITE  DE  OLIVEIRA,
incurso nos artigos 129 do CPB, § 9º c/c art. 7º, I da Lei 11.340/2006, pelo que, contra
ele, vem o Órgão do Ministério Público oferecer a presente denúncia, requerendo de
logo  seja  o  mesmo  citado  para  se  ver  processar  e  acompanhar  o  feito  até  final
julgamento, sob pena de revelia, postulando simultaneamente este Órgão Ministerial,
pela inquirição das testemunhas e declarante abaixo arrolados, sob as penas da lei.
Protesta provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidos, com
aditamento da denúncia por fatos novos que venham a surgir no decorrer da instrução
criminal. Requer, afinal,  a prática de todos os demais atos de direito necessários à
formação da culpa, de tudo ciente o Órgão do Ministério Público.

(...)”.

Intimação da causídica patrocinante da defesa do acusado em
15/09/2017 (publicado no DJPB, fl. 46), solicitada pela escrivania na fl. 57.

Intimação  pessoal  do  acusado  não  realizada,  nos  termos  da
certidão inserta na fl. 58, verso.

Irresignado, o réu interpôs a apelação de fl. 59.

Em suas razões recursais (fls. 60/64), o apelante argumenta que
a  instrução  não  logrou  comprovar,  de  forma  cabal  e  indubitável,  a  prática,  pelo
recorrente, do crime descrito na denúncia ministerial, pelo que se faz imperativa a sua
absolvição, nos termos do art. 386, VI, do CPP. Propugna, ainda, pela substituição da
pena privativa de liberdade cominada por uma restritiva de direitos, na modalidade de
prestação pecuniária, "no mínimo possível".

Nas  contrarrazões  de  fls.  68/72,  a  Promotoria  de  Justiça
comarcana  pugnou  pelo  desprovimento  do  recurso  apelatório  e,  consequente,
manutenção da sentença recorrida.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça estadual, através do
eminente Promotor de Justiça Convocado Amadeus Lopes Ferreira, no seu parecer de
fls. 78/81, opinou pelo desprovimento do apelo no seu mérito.

É o relatório.

Decido.



O órgão julgador  ad quem, quando do julgamento do recurso,
independentemente do juízo de admissibilidade feito pelo juízo  a quo,  é competente
para proceder a novel análise dos pressupostos recursais, dentre eles a tempestividade.

Compulsando  os  autos,  e  a  despeito  da  certidão  cartorária
emitida  na fl.  65,  observo que a causídica signatária  do recurso interposto pelo
apelante, que responde ao processo em liberdade, fora intimada, via nota de foro,
em 15/09/2017, numa sexta-feira (vide publicação, no DJPB, referente à Nota de Foro
nº 171/2017 – solicitada pela escrivania na fl. 57).

Saliente-se que a intimação pessoal infrutífera do apelante (fl.
58, verso),  que responde ao processo em liberdade e possui advogado particular
devidamente habilitado nos autos, quedava-se desnecessária, a teor do disposto no
art. 392, II, do Código de Processo Penal.

Nesse  norte,  o  prazo  para  interposição  de  recurso  apelatório,
sendo de cinco dias (consoante art. 586, caput, do CPP), teve seu início em 18/09/2017
(segunda-feira posterior à data da publicação) e o término em 22/09/2017 (sexta-feira
subsequente).

Doutra  banda, verifico  que  o  presente  apelo,  somente
interposto em 04/10/2017 (fl. 59), reputa-se terminantemente fora do prazo legal.

Destarte,  diante  da  manifesta  intempestividade  recursal,
inaceitável o conhecimento do recurso e seu, posterior, julgamento.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O PRESENTE APELO.

P. I.

João Pessoa – PB, 26 de abril de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos 
Relator


