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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 0000608-72.2014.815.0241  –  2ª  Vara  da
Comarca de Monteiro

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio 
APELANTE : José Sales Neto
ADVOGADO : Fabrício Araújo Pires
APELADA : A Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  OFERECER  DROGA  A
CRIANÇA  OU  ADOLESCENTE  PARA  CONSUMO,
SEM FINS LUCRATIVOS. Art. 33, §3º, c/c art. 40,
VI, ambos da Lei 11.343/06. Recurso intempestivo.
Ausência  de  petição  de  interposição  do  recurso
apelatório.  Razões  recursais  apresentadas
isoladamente de forma intempestiva.

- Não se conhece de apelação criminal, se o réu não
protocolizou  petição  de  interposição  do  recurso,
tampouco a interpôs por termo nos autos, sendo as
razões  recursais  apresentadas  isoladas  fora  dos
prazos de 05 dias (art. 593 do CPP), e de 08 dias
para a manifestação do inconformismo (art. 600 do
CPP). 

Vistos,  relatados  e  discutidos  estes  autos  acima
identificados. 
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Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça

do  Estado  da  Paraíba,  por  votação  unânime,  em  NÃO  TOMAR
CONHECIMENTO  DA  APELAÇÃO  CRIMINAL,  POR  SÊ-LA
INTEMPESTIVA, em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO 

Trata-se de apelação criminal  interposta por José Sales
Neto, inconformado com a sentença proferida (fls. 189/192) pelo Juiz da 2ª
Vara  da  Comarca  de  Monteiro,  que,  desclassificando  a  figura  delitiva
imputada na denúncia, o condenou nas sanções do art. 33, §3º, c/c art. 40,
VI, ambos da Lei 11.343/06.

Foi mantido o direito de o réu permanecer em liberdade,
tendo em vista não estarem presentes os requisitos da preventiva.

Narra a denúncia de fls. 02/04, ipsis litteris, que:

“(...) José Sales Neto (…) e Williamis Istanielle da Silva
(…) no dia 17 de fevereiro do ano de 2014, por volta das
23h30min, na Vila do Açude, Alto São Vicente, nesta, (…)
foram presos em flagrante delito por trazerem consigo,
bem  como  por  entregarem  a  consumo  ou  fornecerem
drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem
como corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18
(dezoito)  anos,  com  ele  praticando  infração  penal  ou
induzindo-o a praticá-la.
Segundo se apurou, os policiais realizavam rondas pela
cidade  quando  perceberam a  presença  dos  acusados  e
mais  dois  adolescentes  sentados  à  margem do  açude,
localizado no centro desta cidade, e resolveram abordá-
los, tendo sido encontrado um pacote de plástico na posse
do  primeiro  denunciado  e  mais  06  pacotes  com  o
segundo,  todos  contendo  a  erva  cannabis  sativa  lineu,
popularmente conhecida por maconha,  conforme laudos
de apreensão (fls. 19/20) e de constatação fls. 39.
Verifica-se  no  procedimento  inquisitivo,  que  o  segundo
denunciado  ao  perceber  a  presença  da  polícia  tentou
livrar-se dos invólucros com a droga jogando-os, porém
com  as  buscas,  os  PM’s  conseguiram  localizá-los,
oportunidade  em  que  ele  (Willamis)  assumiu  a
propriedade, afirmando, inclusive, que havia vendido um
pacote ao primeiro acusado pelo valor de R$ 5,00 (cinco
reais).
Infere-se,  ainda,  que os  denunciados,  entregaram para
consumo  e  forneceram  drogas,  gratuitamente,  aos
adolescentes,  ´Ítalo  Gustavo e Eliédson Ferreira,  tendo
JOSÉ  SALES  preparado  alguns  cigarros  de  maconha  e
entregado aos menores a fim de que consumissem. (…).”
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A prefacial acusatória foi recebida em 08/04/2014 (fl. 84).

Às fls. 217/230, o réu, via advogado, apresentou razões
recursais,  pugnando  pela  absolvição,  por  inexistir  nos  autos  provas  que
justifiquem  o  decreto  condenatório.  Alternativamente,  requer  a
desclassificação para o crime previsto no art.  28 da Lei  Antitóxicos, bem
como aplicação do benefício previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Contrarrazões ministeriais, às fls. 237/241, requerendo o
acolhimento da preliminar de intempestividade recursal e subsidiariamente o
desprovimento da apelação, mantendo-se incólume a sentença.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, através
de parecer subscrito pelo insigne Dr. Álvaro Gadelha Campos – Procurador
de Justiça – manifestou-se pelo não conhecimento do recurso ora interposto
em razão da sua intempestividade e, não sendo este o entendimento, pelo
desprovimento do recurso (fls. 614/618).

É o relatório.

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

Ab initio, verifico que assiste razão ao Ministério Público a
quo e  a  douta  Procuradoria  de  Justiça,  tendo  em  vista  que  a  presente
apelação  criminal  foi  apresentada  intempestivamente,  sendo,  assim,
impossível o seu conhecimento e processamento.

Inicialmente merece registro o fato de que o réu possui
advogado constituído nos autos.

No  mais,  conforme  se  verifica  à  fl.  134,  o  recorrente
respondeu parte do processo originário em liberdade, estando solto quando
proferida  a  sentença,  a  qual  lhe  permitiu  assim  prosseguir  no  caso  de
eventual recurso.

Nos  termos  do  disposto  no  inciso  I  do  artigo  392  do
Código  de  Processo  Penal,  o  réu  deve  ser  intimado  pessoalmente  da
sentença quando estiver preso, todavia, quando solto, nos moldes do inciso
II  do mesmo dispositivo legal,  a intimação do  decisum será feita ao réu
pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, caso destes autos. Veja-
se:

“Art. 392. A intimação da sentença será feita:
I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso;
II  -  ao  réu,  pessoalmente,  ou  ao  defensor  por  ele
constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a
infração, tiver prestado fiança”; 
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No  caso,  a  defesa  foi  intimada  da  sentença  mediante
publicação no Diário de Justiça eletrônico, disponibilizada no dia 31/05/2016
(fl. 235).

Assim,  nos  termos  do  artigo  4º,  §  3º,  da  Lei  nº
11.419/2006,  considera-se  como  data  da  publicação  o  primeiro  dia  útil
seguinte  ao  da  disponibilização,  qual  seja:  01/06/2016,  de  modo  que  o
prazo de cinco dias para a interposição do recurso teve seu termo inicial no
dia imediatamente subsequente: 02 de junho de 2016 e seu termo final no
dia 07/06/2016.

Entretanto,  a  defesa  não  apresentou  a  petição  de
interposição  do  seu  recurso,  limitando-se  a  protocolizar  diretamente,  e
extemporaneamente,  as  razões  recursais,  em 16/06/2016 (fl.  217v.),  ou
seja, quando já havia escoado o prazo recursal. 

Veja-se que o  Código de Processo Penal  é  muito  claro
quando estabelece prazos de 05 dias para a interposição do recurso (art.
593), e de 08 dias para a apresentação das razões de inconformismo (art.
600).

Dessa  forma,  ainda  que  se  considerasse  as  razões
recursais  como petição  de  interposição,  trata-se  de  recurso  de  apelação
evidentemente intempestivo, pois, protocolizado quando superado o termo
final para tanto. 

 Aliás, na hipótese, nem se cogita excesso de formalismo.
Haveria exacerbação da forma no caso de não aceitação das razões recursais
quando regularmente protocolizada a petição de interposição.

Todavia as razões só foram apresentadas após o prazo
legal de 08 dias, ou quando protocolizadas as razões recursais ainda que
ausente a petição de interposição ou o termo nos autos,  mas dentro do
prazo legal de 08 dias.

O que não se pode tolerar é a prática de ato ao total
arrepio da legislação processual penal, como no caso em tela,  em que o
apelante  José Sales Neto não interpôs a apelação, cingindo-se a juntar as
razões recursais depois do prazo legal.

Desta feita,  tratando-se de réu solto  e tendo a defesa
constituída sido intimada, mas apresentado a “apelação” depois da última
data prevista para tanto, o reconhecimento da intempestividade é a medida
de rigor, não havendo falar em reforma do decisum objurgado. 
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Ante  o  exposto,  em  harmonia  com  o  parecer  da

Procuradoria de Justiça, NÃO TOMO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO por
sê-la intempestiva.

Prejudicada a análise de mérito.

Corrija-se a numeração das folhas dos autos, a partir da
fl. 242, ante a incorreção constatada.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Carlos Martins Beltrão  Filho, Presidente da Câmara
Criminal, dele participando os Excelentíssimos Senhores
Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, Relator,  Marcos William
de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga
de desembargador), Revisor, e João Benedito da Silva (vogal). 

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, em 19 de abril de 2018.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


