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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DE DESEMBARGADOR

DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000497-56.2015.815.0111
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Cabaceiras/PB
RELATOR: Juiz Marcos William de Oliveira, convocado para compor a Câmara 
Criminal até o preenchimento da vaga de Desembargador
APELANTE: Antônio Aldeni Mariano
ADVOGADO: Rodrigo Augusto Santos
APELADO: Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ALÉM DO
PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PREVISTO NA LEI PROCESSUAL PENAL.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

- O recebimento do recurso apelatório pelo juiz singular não inibe
que o tribunal reconheça sua intempestividade, por ocasião do juízo
de admissibilidade recursal.

- A apelação criminal interposta após o término do quinquídio do art.
593 do CPP, é extemporânea, fato que obsta o seu conhecimento. 

- Recurso não conhecido.

Vistos etc. 

ANTÔNIO ALDENI MARIANO apelou (f. 262/265) contra a sentença
(f. 247/256) do Juízo da Comarca de Cabaceiras/PB, que julgou parcialmente
procedente a denúncia, condenando o apelante à pena definitiva de 07 anos e
04 meses de reclusão e 120 dias-multa, por infração ao art. 157, § 2º, I e II, do
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CP, e à pena de 01 ano e 09 meses de reclusão pelo crime previsto no art. 329,
§ 1º, todos cumulados com o art. 69 do Código Penal, a serem cumpridas em
regime fechado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.  

Razões recursais (f. 262/265) pugnando pela reforma da sentença,
para que seja reconhecido que o delito cometido foi tão somente o de posse
ilegal de arma de fogo e munições.

Contrarrazões da Promotoria de justiça e parecer da Procuradoria de
Justiça, ambos pelo desprovimento do recurso. 

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do apelo.

É o que importa relatar.

DECIDO. 

A admissibilidade recursal deve ser objeto de análise pela instância
superior. 

O  órgão julgador de segunda instância, quando do julgamento do
recurso, independentemente do juízo de admissibilidade feito na origem, tem
competência para proceder nova análise dos pressupostos recursais, dentre eles
a tempestividade.

A apelação criminal interposta após o término do quinquídio previsto
no art. 593, caput, do CPP, é extemporânea, o que obsta o seu conhecimento.
Vejamos o que dispõe o referido dispositivo processual:

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

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

No caso sob exame, o réu foi intimado da sentença em 13 de
julho de 2017 (carta precatória - f. 302) e seu advogado habilitado (f. 115) o
foi através de nota de foro publicada no Diário da Justiça do dia 07/07/2017 (f.
260), sendo a última intimação a do réu (13/07/2017), que se encontra preso.

Assim, o prazo para a apelação teve seu  início em 14/07/2017
(sexta-feira) e o seu término em 18/07/2017 (terça-feira). 
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Todavia, a apelação só fora protocolada em 26/07/2017 (f. 262),
ou seja, após o término do quinquídio previsto no art. 593, caput, do CPP.

Nesse viés, o recurso é manifestamente intempestivo.

Ante o exposto, não conheço da apelação.

Intimações necessárias. 

Após, certifique-se o trânsito em julgado desta decisão e baixem-se
os autos em definitivo ao juízo de origem, com as cautelas de estilo.

Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 22 de agosto de 2018.

Juiz Convocado MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA
                               Relator


