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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO  CRIMINAL  N.º  0003992-73.2007.815.0181  –  3ª  Vara  de
Guarabira/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Luis Rodrigues de Lima
DEFENSOR PÚBLICO: Marcos Antônio Maciel de Melo
APELADO: Ministério Público Estadual

LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. PRISÃO
EM  FLAGRANTE.  CONDENAÇÃO.  APELAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO  FORA  DO  PRAZO  RECURSAL.
FLUÊNCIA APÓS A ÚLTIMA INTIMAÇÃO. SÚMULA N°
710  DO  STF.  DEFENSORIA  PÚBLICA.
INOBSERVÂNCIA  DO  LAPSO,  EM  DOBRO.  NÃO
CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE.

Não se conhece de recurso ofertado fora do lapso
temporal,  cuja  fluência  inicia  a  partir  da  última
intimação (art. 798, §5º, “a” do CPP), nos termos
da Súmula 710 do Supremo Tribunal Federal.

“No processo penal, contam-se os prazos da data
da  intimação,  e  não  da  juntada  aos  autos  do
mandado  ou  da  carta  precatória  ou  de  ordem”
(Súmula 710 do STF).

VISTOS, relatados e discutidos os autos de apelação criminal
acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, a unanimidade, em  NÃO CONHECER do presente Apelo,
por  intempestivo,  em  desarmonia  com  o  parecer  da  douta  Procuradoria  de
Justiça.

R E L A T Ó R I O

Perante  a  Terceira  Vara  da  Comarca  de  Guarabira/PB,  o
Ministério  Público  denunciou  LUIZ RODRIGUES DE LIMA,  vulgo  “Luiz  Belo”,
devidamente qualificado, como incurso nas sanções do art. 129, § 3º, do Código
Penal (fls.  02/04), por ter, no dia 26 de agosto de 2007, espancado a vítima
Sebastião Francisco da Silva, produzindo ferimentos que ocasionaram sua morte. 

O  acusado  foi  preso  em  flagrante,  conforme  auto  de  fls.
06/17. Antecedentes criminais (fls. 29).

Denúncia recebida em 12/12/2007 (fl. 02). 

Interrogatório (fls. 36/38) e defesa previa (fls. 39/40). Laudo
Tanatoscópico (fls. 43/45).

Oitiva testemunhal (fls. 65/68 e 74/77).
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Apresentadas as alegações finais pelo Ministério Público (fls.
88/96)  e  acusado  (fls.  102/103),  a  douta  juíza  proferiu  sentença,  julgando
procedente a denúncia e condenando o réu LUIZ RODRIGUES DE LIMA, à pena
definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprido em regime semiaberto,
com direito de apelar em liberdade (fls. 106/110).

Inconformado  com o  decisório,  o  acusado recorreu  a  esta
Superior  Instância  (fls.  115/120),  pugnando  pela  reforma  da  sentença,  para
substituir a pena corporal por duas restritivas de direitos.

Contrarrazões ministeriais (fls. 129/132).

Em parecer encartado as fls. 136/137, à douta Procuradoria-
Geral de Justiça opinou pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente,  passo  a  analisar  os  requisitos  de
admissibilidade recursal.

Compulsando os autos, vê-se que o acusado é assistido por
Defensor Público, cujo prazo recursal é contado em dobro, portanto, dez dias a
partir da última intimação.

Embora  a  sentença  tenha  sido  lavrada  em  12/04/2012,  o
Defensor Público só passou a tomar ciência desta na data em que fez carga dos
autos, ou seja, em 17/09/2012, conforme carimbo de fl. 113 e protocolo de fl. 142.

Todavia,  o  réu  foi  intimado em 28/09/2012, nos termos da
certidão de fl. 114/verso, quando passa a ser contado o prazo recursal, por ser o
último.

Desse  modo,  considerando  que  o  prazo  recursal  inicia-se  a
partir do último ato de intimação, ou seja, da intimação do réu,  nos termos da
Súmula  do  Supremo  Tribunal  Federal  (nº  710),  impõe-se  reconhecer  a
intempestividade recursal. Senão vejamos:

O presente recurso foi interposto fora do prazo legal, tendo
em vista que o último ato de intimação ocorreu em 28/09/2012 (sexta-feira).
Logo, o prazo iniciou-se no primeiro dia útil seguinte, no caso, o dia 01/10/2012
(segunda-feira). 

Por conseguinte, sendo o réu assistido pela Defensoria Pública
do Estado, o prazo é contado em dobro, findando em 10/10/2012 (quarta-feira),
enquanto que o recurso só foi distribuído em 11/10/2012 (quinta-feira), conforme
chancela do Fórum de Guarabira no rosto da petição de fl. 115.

Como  havia  divergências  de  datas  nos  carimbos  da  fl.
113/verso, esta Relatoria converteu o feito em diligência, para que a Escrivania
certificasse a real data em que a Defensoria Pública havia feito carga dos autos,
para  só  então  poder  analisar  com  mais  precisão  sobre  a  intempestividade
levantada.
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Às fls. 141/142, veio aos autos informação da data exata em
que  a  Defensoria  fez  carga,  tomando  total  ciência  da  sentença,  mesmo  sem
certidão precisa nos autos. Com isso, como a juntada da intimação do réu foi em
data posterior a este ato, o prazo recursal teve como ponto de partida a última
notificação.

Desta  forma,  convém esclarecer  que,  interposto  o  recurso,
cabe ao juízo de base verificar a possibilidade de seu processamento, ao realizar
uma análise acerca de sua admissibilidade, aferindo, assim, se estão presentes os
pressupostos objetivos (cabimento, previsão legal, adequabilidade, regularidade
procedimental  e  tempestividade)  e  subjetivos  (legitimidade  e  interesse  para
recorrer, este intimamente ligado à sucumbência).

Contudo,  o recebimento da súplica  pela instância  a quo não
subtrai do juízo  ad quem o reexame de tais pressupostos recursais. Nesse sentir,
isso pode ser feito nos dois graus, ressalvada a hipótese de recurso para o mesmo
órgão julgador.

Diante de tal explanação, denota-se, no caso sub judice, que
o recurso não foi interposto dentro do lapso legalmente estabelecido de 10 (dez)
dias (prazo em dobro), fato que impede o seu conhecimento, ressaltando que a
última intimação da sentença foi a do réu, em 28/09/2012, conforme dito acima,
tendo o apelo sido interposto no dia 11/10/2012, pela Defensoria Pública, como
se pode ver da chancela no rosto do apelo (fl. 115).

Assim,  a  apelação  foi  interposta  de  forma  extemporânea,
precisamente, 1 (um) dia após a data do término do lapso recursal, razão pela qual
deve ser considerada intempestiva.

Registre-se, ademais, que, durante o mencionado interregno
que sucedeu à intempestividade em questão, ao observar o calendário das datas
de dias úteis estabelecidas pelo TJ/PB, não houve nenhuma causa que viesse a
interromper o fluxo regular do prazo processual conferido à parte recorrente.

Sabe-se, à luz do art. 798, § 5°, “a”, do Código de Processo
Penal, que os prazos correrão da intimação. 

Ademais, é imperioso registrar que o STF, na Súmula n° 710,
ratificou essa tese, segundo a qual  no processo penal, contam-se os prazos da
data  da  intimação,  e  não  da  juntada  aos  autos  do  mandado  ou  da  carta
precatória ou de ordem.

Ex  positis,  em  harmonia  com  o  parecer  oral  da  douta
Procuradoria-Geral de Justiça, NÃO CONHEÇO do recurso, por intempestivo.

É o meu voto.

Presidiu a Sessão de julgamento, com voto, o Excelentíssimo
Senhor Desembargador Joás  de  Brito  Pereira  Filho, Presidente  da  Câmara
Criminal, dele participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Carlos
Martins Beltrão Filho (Relator) e Arnóbio Alves Teodósio. 

Presente aos trabalhos,  como  Representante do Ministério
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Público, o Excelentíssimo Senhor Doutor José Roseno Neto, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, em
02 de Setembro de 2014.

João Pessoa, 03 de Setembro de 2014.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
RELATOR


