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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0015340-18.2011.815.2002 –  7ª Vara 
Criminal da Comarca da Capital

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE : Daniel Feitosa Benício
ADVOGADO : Edivaldo Clemente da Costa
DEFENSOR : André Luiz Pessoa de Carvalho
APELADO : Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. Lesão corporal culposa 
na direção de veículo automotor. Art.  303, da 
Lei  nº  9.503/97. Apelo intempestivo. Não 
conhecimento.

- Não se conhece de apelação criminal interposta 
fora do prazo legal de cinco dias (art. 593, do CPP), 
contados da última intimação válida, por ser 
intempestiva.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima 
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, NÃO CONHECER DO 
APELO, PELA SUA INTEMPESTIVIDADE, em harmonia com o parecer 
ministerial.

RELATÓRIO
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Cuida-se de apelação criminal do réu Daniel  Feitosa 
Benício, às fls. 111/112, contra a sentença condenatória, de fls. 104/110, 
que julgou parcialmente procedente a denúncia, e o condenou como 
incurso no crime capitulado no art. 303, parágrafo único da Lei nº 
9.503/97, a uma pena de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias 
de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, além da suspensão 
da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, por 01 (um) ano.

Convertida a pena privativa de liberdade por 02 (duas) 
penas  restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à 
comunidade e  prestação pecuniária de 01 (uma) cesta básica, por mês, no 
valor de R$ 200,00 (duzentos reais), pelo mesmo período da reprimenda 
substituída, em favor do Abrigo de Idosos da AMEM, localizado na BR 230, 
Km 11, Cabedelo/PB. Concedido o direito de apelar em liberdade. 

Segundo a peça inaugural, no dia 17 de abril de 2011, 
por volta das 20h00, o denunciado praticou lesões corporais de natureza 
culposa, na direção de veículo automotor, Gol, da marca Wolksvagem, de 
cor  cinza,  placas  MMX 8679/PB,  deixando de prestar  socorro  quando o 
podia  fazer  sem  riscos  pessoais,  bem  como  dirigiu  o  veículo  com 
concentração  de  álcool,  por  litro  de  sangue,  superior  a  06  (seis) 
decigramas.

A  teor  da  denúncia,  o  acusado ingeriu  vodka durante 
toda a tarde do dia do delito, após o que, trafegando imprudentemente, na 
Avenida Airton Sena, no bairro de Mandacaru, nesta Capital, atropelou a 
vítima João Batista da Silva Júnior, que atravessava a avenida, ofendendo, 
assim,  a  integridade  física  deste,  causando-lhe  lesões  corporais.  Logo 
depois, o increpado fugiu do local, sem prestar socorro, mas foi preso em 
flagrante delito, concordando em fazer o teste do bafômetro, instante em 
que se constatou uma concentração de 1,1g (um vírgula um gramas) de 
álcool  por litro  de seu sangue,  tendo,  então confessado o crime e sido 
reconhecido por testemunhas.

Finalizada a instrução criminal, foi prolatada a sentença 
condenatória, da qual o réu irresignado apelou, em cujas razões, 
apresentados pela Defensoria Pública de fls. 129/132, pediu, inicialmente, 
que seja comunicada à OAB/PB a desídia do advogado que atravessou o 
apelo e não se manifestou quanto as razões de seu recurso.

Meritoriamente, requer absolvição, aduzindo a culpa 
exclusiva da vítima no sinistro no qual se envolveu o réu. Outrossim, 
ressalta que a sentença condenatória não relevou a primariedade do 
apelante, bem como sua confissão dos fatos apurados.

Contrarrazões do Ministério Público, nas fls. 133/134, 
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pela manutenção da sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, 
através de parecer do Procurador, Dr. Francisco  Sagres  Macedo  Vieira, 
opinou pelo não  conhecimento  do apelo, acolhendo-se preliminar de 
intempestividade (fls. 138/142).

É o relatório.

VOTO: Exmo. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 
(Relator)

Não conheço do apelo, porquanto intempestivo.

A sentença penal condenatória, em desfavor do réu (fls. 
104/110), foi publicada, no dia 14/06/2013, conforme certidão, de fls. 110.

As intimações se seguiram na seguinte ordem:

Representante do Ministério Público, à fl. 110 verso, em 
14/06/2013; e defensor público, causídico de defesa do réu, tomou ciência 
pessoalmente do julgado em 18/06/2013, na mesma folha.

Por seu turno, o réu ficou ciente da sentença 
condenatória, no dia 18/07/2013 (v. certidão na fl. 115 verso).

O apelo, de fls. 111/112, por sua vez, foi protocolado, 
em 30/07/2013,  pelo  advogado  legalmente  habilitado,  Dr.  Edivaldo 
Clemente da Costa (ver procuração na fl. 120).

Na presente hipótese, a contagem do prazo recursal, 
conforme regra processual penal, do art. 593, caput, do CPP, incia-se a 
partir da última intimação válida, ou seja, no caso em espécie, a do réu, 
sendo o primeiro dia a sexta-feira, 19/07/2013, esgotando-se no dia 
23/07/2013, numa terça-feira, porquanto contados os 05 (cinco) dias úteis 
impostos no dispositivo supra citado.

Entretanto, tendo em vista que o recurso apelatório só 
foi apresentado, no dia 30/07/2013, está intempestivo, não devendo, pois, 
ser conhecido, mesmo que para isso se tomasse por base o prazo em dobro 
para o representante defensor público (art. 5º, § 5º, da Lei nº 1.060/50), 
intimado da sentença, porquanto se esgotaria no dia 28/07/2013, domingo, 
postergando-se para o primeiro dia útil subsequente, segunda-feira, dia 
29/07/2013.

Nessa ordem:

“Não se conhece do recurso de apelação criminal se 
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interposto após o prazo legal de 5 (cinco) dias previsto 
no art. 593, caput, do Código de Processo Penal.” 
(TJRN - AP 2009.013122-3. Relator(a): Juíza 
Maria Zeneide Bezerra (Convocada), DJ: 
26/01/2010)

“Apelação Criminal fora do prazo estabelecido no artigo 
593, do Código de Processo Penal, impossível o 
conhecimento do recurso, ante a sua intempestividade.” 
(TJES - APR 30040041409. Relator(a): Sérgio 
Luiz Teixeira Gama, DJ: 12/02/2009)

Ressalto que, à  época, as  publicações  oficiais  não 
destacaram  datas  que  interrompessem  os  prazos  aqui  explanados, 
portanto, sem razões para que se atingisse a data em que foi protocolado o 
apelo em testilha.

Assim, NÃO CONHEÇO DO APELO, PELA SUA 
INTEMPESTIVIDADE.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, Presidente da Câmara 
Criminal, dele participando os Excelentíssimos Senhores 
Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, Relator, João Benedito 
da Silva e Luiz Sílvio Ramalho Júnior.

Presente à sessão o  representante  do  Ministério 
Público,  Doutor Álvaro Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador 
de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal 
“Desembargador Manoel Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba,  em João Pessoa, 25  de 
setembro de 2014.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


