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APELAÇÃO  CRIMINAL.  AMEAÇA E  INVASÃO
DE  DOMICÍLIO.  VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INCONFORMISMO
DA  ASSISTENTE  DE  ACUSAÇÃO.  SÚPLICA
PELA  CONDENAÇÃO.  INOBSERVÂNCIA  DO
PRAZO ESTIPULADO NO CAPUT DO ART. 593
DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  PENAL.
INTEMPESTIVIDADE  RECURSAL.  NÃO
CONHECIMENTO DO APELO.

Impõe-se  o  não  conhecimento  da  Apelação
Criminal quando manejada fora do prazo legal do
artigo 593 caput do Código de Processo Penal.

O prazo para o Assistente de Acusação habilitado
nos autos apelar é de 5 (cinco) dias, após a sua
intimação da sentença, e terminado o prazo para
o Ministério Público apelar.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba, por unanimidade, em  NÃO TOMAR CONHECIMENTO DO APELO,
EM FACE DA INTEMPESTIVIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR,
EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO
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Trata-se  de  Apelação  Criminal interposta  pelo  Assistente  de

Acusação (fl. 144) contra a sentença proferida pelo  3ª vara da comarca de

Pombal (fls. 132/139) que  absolveu o acusado  Vicente de Almeida Linhares

dos delitos capitulados nos artigos 147 e 150, ambos do CP.

Em suas razões (fls. 152/155), o recorrente pugna pela reforma da

sentença, para que o réu seja condenado nos termos da denúncia. Para tal,

aduz  que  o  arcabouço  probatório  demonstra  a  autoria  e  a  materialidade

delitivas.

Contrarrazoando (fls.  159/167),  a  Defesa  requer,  em  caráter

preliminar,  o  não  conhecimento do  apelo,  por  ser  intempestivo.  No  mérito,

pugna pela manutenção do decisum.

Parecer  da douta  Procuradoria  de  Justiça,  no  qual  o  Procurador

Álvaro Gadelha Campos opina pelo não conhecimento do recurso, em razão de

sua  intempestividade. No tocante ao mérito, entende que o recurso deve ser

parcialmente provido, para condenar o réu pelo delito de ameaça e manter sua

absolvição quanto ao crime de invasão de domicílio.

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente,  urge  registrar  a  desnecessidade  de  incursão

meritória no caso em comento, haja vista que o apelo em tela foi interposto

além do prazo legal  estipulado no art.  593,  caput,  do Código de Processo

Penal, razão pela qual, de plano, tenho-o por intempestivo, não podendo, desta

feita, sequer ser conhecido perante esta Câmara Especializada Criminal. 

Ora, é cediço que, conforme exegese do art. 593 do CPP, bem como

do teor da Súmula nº 448 do STF, a contagem do prazo para o Assistente de

Acusação habilitado nos autos interpor recurso de apelação, é de  5 (cinco)

Desembargador João Benedito da Silva
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dias e se inicia após a sua intimação da sentença, e findado o prazo para o

Ministério Público apelar.

Nessa senda:

APELAÇÃO CRIMINAL -  CRIME DE LATROCÍNIO -
ABSOLVIÇÃO  -  IMPOSSIBILIDADE  -  AMPLO
CONJUNTO PROBATÓRIO - RECURSO DA DEFESA
NÃO PROVIDO - CRIME COMETIDO CONTRA DUAS
VÍTIMAS, MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO, CONFIGURA
CONCURSO  FORMAL IMPRÓPRIO  E  NÃO  CRIME
ÚNICO,  SENDO  DE  RIGOR  VALER-SE  DO
INSTITUTO  PRESENTE  NO  ART.  70,  SEGUNDA
PARTE,  DO  CÓDIGO  PENAL  -  RECURSO  DO
MINISTÉRIO  PÚBLICO  -  PROVIMENTO  -  APELO
INTERPOSTO PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO -
PRAZO  DE  CINCO  DIAS  -  INTEMPESTIVIDADE  -
SÚMULA  Nº  448  DO  SUPREMO  TRIBUNAL
FEDERAL - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. In casu,
incontroverso  apresenta-se  o  material  probatório,
apontando  para  o  apelante  como sendo  o  autor  do
crime  em  questão.  2.  Na  esteira  da  já  consolidada
jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça,
no caso de latrocínio (artigo 157, parágrafo 3º, parte
final,  do  Código  Penal),  uma  única  subtração
patrimonial,  com  dois  resultados  morte,  caracteriza
concurso  formal  impróprio,  devendo  ser  aplicada  a
regra do artigo 70, segunda parte, do Código Penal. 3.
O prazo para o Assistente de Acusação habilitado
nos autos apelar é de 5 (cinco) dias, após a sua
intimação da sentença, e terminado o prazo para o
Ministério  Público  apelar. Incidência  do  enunciado
da  Súmula  nº  448  do  Supremo  Tribunal  Federal.
(Processo nº 0075862-28.2012.8.08.0011, 2ª Câmara
Criminal  do  TJES,  Rel.  José  Luiz  Barreto  Vivas.  j.
17.09.2014, DJ 26.09.2014).

HABEAS  CORPUS.  PROCESSO  PENAL.  APELO
INTERPOSTO PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO.
PRAZO  DE  CINCO  DIAS.  INTEMPESTIVIDADE.
SÚMULA  Nº  448  DO  STF.  HABEAS  CORPUS
CONCEDIDO.  1.  O  prazo  para  o  Assistente  de
Acusação  habilitado  nos  autos  apelar  é  de  5
(cinco) dias, após a sua intimação da sentença, e
terminado o prazo para o Ministério Público apelar.
Incidência  do  enunciado  da  Súmula  nº  448  do
Supremo  Tribunal  Federal. 2.  Precedentes  do
Superior  Tribunal  de  Justiça.  3.  Habeas  corpus
concedido.  (Habeas  Corpus  nº  237574/SP

Desembargador João Benedito da Silva
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(2012/0063770-6), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz.
j. 13.11.2012, DJe 23.11.2012).

No  caso  em  comento,  compulsando  detidamente  o  caderno

processual, tem-se que o membro do órgão ministerial tomou ciência (fl. 139)

da sentença absolutória, em 07/07/2016 (quinta-feira), de modo que o prazo

para interposição de apelo, restou exaurido em 12/07/2016 (terça-feira).

Por seu turno, tanto a ofendida quanto seu advogado (assistente de

acusação, parte recorrente, foram intimados do teor da sentença monocrática

em 04/08/16 (intimação pessoal da vítima Maria de Fátima Lacerda Linhares –

fl. 141v.; intimação do Bel. Jaques Ramos Wanderley, por meio de nota de foro

– fl. 140), data esta que deve ser considerada para fins de contagem do prazo,

uma vez que é ulterior aquela em que o prazo exauriu para a interposição de

recurso pelo MP.

Considerando  que  o  dia  subsequente  (05/08/2016  –  sexta-feira)

tratou-se  de  feriado  estadual  (Ato  da  Presidência  nº  01/2016  –  TJPB),  a

contagem do prazo para a interposição do recurso de apelação (5 dias) foi

iniciada,  para  o  assistente  de  acusação,  em  08/08/2016  (segunda-feira),

exaurindo, portanto, em 12/08/2016 (sexta-feira), enquanto o presente só veio

a ser foi interposto em 15/08/2016 (fl. 144), ou seja, de modo intempestivo.

Nessa  esteira,  inútil  qualquer  discussão  acerca  da  natureza  dos

prazos  recursais,  de  sorte  que  não  restam dúvidas  quanto  à  sua  natureza

peremptória,  não comportando ampliação nem redução,  posto que vencido,

fulminada  está  a  pretensão  recursal.  Assim,  interposto  fora  do  prazo  legal,

repise-se,  o  recurso  não  pode  ser  conhecido,  consoante  remansosa

jurisprudência:

“PENAL  -  CRIME  CONTRA  O  PATRIMÔNIO  -
ROUBO SIMPLES TENTADO - PRELIMINAR - NÃO
CONHECIMENTO  DO  RECURSO  DEFENSIVO  -
APELAÇÃO  -  PRAZO  -  CINCO  DIAS  -
INTEMPESTIVIDADE.  A  apelação  tem  prazo  de

Desembargador João Benedito da Silva
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cinco  dias,  começando  a  fluir  após  a  última
intimação  e,  sendo  o  recurso  interposto  após  o
qüinqüídio  legal,  não  pode  o  mesmo  ser
conhecido.  (...).” (TJMG.  Número  do  processo:
1.0024.06.265980-0/001.  Relator:  MARIA  CELESTE
PORTO. Publicação: 09/02/2009) 

Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso apelatório,

tendo em vista sua intempestividade. 

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal,

dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  João

Benedito  da  Silva,  relator,  e   Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos.  Presente  à

sessão a Excelentíssima Senhora  Maria Lurdélia Diniz de Albuquerque Melo,

Procuradora de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

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

01 (primeiro) dia do mês de março do ano de 2018

                             Des. João Benedito da Silva
                                            RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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