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A C Ó R D Ã OA C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL n° 0001930-83.2010.815.0301 –  2ª  Vara da Comarca de
Pombal/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Maria Gomes Targino da Silva, conhecida por “Nêga”
DEFENSOR PÚBLICO: Bel. José Willami de Sousa (OAB/PB 4.506)
APELADO: Ministério Público

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E
CORRUPÇÃO DE MENORES. INTEMPESTIVIDADE.
RECURSO INTERPOSTO EM TEMPO INOPORTUNO.
PRAZO. FLUÊNCIA APÓS A ÚLTIMA INTIMAÇÃO.
SÚMULA N°  710  DO  STF.  DEFENSOR  PÚBLICO.
INOBSERVÂNCIA DO LAPSO RECURSAL DE DEZ
DIAS. NÃO CONHECIMENTO.

- Impõe-se o não conhecimento do apelo, diante da sua
intempestividade, visto ter sido oferecido, por Defensor
Público,  bem depois  de  transcorrido  o decêndio legal,
que flui após a última intimação, consoante reza o art.
798, § 5°, ‘a’, do CPP, bem como a Súmula n° 710 do
Supremo Tribunal Federal.

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

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em não conhecer do apelo, por ser intempestivo, nos
termos do voto do Relator, em harmonia como Parecer Ministerial. Expeça-se Mandado
de Prisão, após o decurso do prazo de Embargos de Declaração, sem manifestação.

RELATÓRIO

Perante a 2ª Vara da Comarca de Pombal/PB, Maria Gomes Targino
da Silva, conhecida por “Nêga”, qualificada na inicial, foi denunciada nas sanções dos
crimes definidos no art. 155, § 4°, II e IV, do Código Penal e no art. 244-B da Lei n°
8.069/1990  (duas  vezes  em  concurso  formal  impróprio),  em razão  dos  fatos  assim
narrados na inicial acusatória (fl. 2-3):

“Infere-se do Inquérito Policial em anexo que, por volta
das 18 horas de 15 de agosto de 2010, no Sitio Olho
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D’Água,  Zona  Rural  desta  cidade  e  comarca,  a
denunciada,  juntamente  com  os  adolescentes  Talisson
Brendo  dos  Santos  Targino  e  José  Honório  do
Nascimento Alves, subtraiu coisa móvel alheia, para si ou
para outrem, mediante escalada.

Com  efeito,  na  referida  data  e  local,  o  adolescente
Talisson escalou o imóvel da vítima, o Sr. José Urtiga de
Queiroga, afastou as telhas (fotos à f. 11) e abriu a porta
para  os  demais  envolvidos  entrarem,  tendo  sido
subtraídos os objetos descritos no Auto de Apresentação
de f. 06, com valor total de R$ 770,00, conforme Laudo
de Avaliação de f. 09.

Todos  os  objetos  foram  encontrados  em  poder  da
denunciada e dos co-réus menores de idade.

A própria denunciada confessou a prática delitiva à f. 10.”

Recebimento da denúncia no dia 3.2.2011 (fl. 36).

Citada, pessoalmente (fl. 38fv), a acusada deixou transcorrer o prazo
legal para se defender (fl.  39), ocasião em que lhe foi nomeado, para tanto, Defensor
Público, que apresentou a sua resposta à acusação, sem rol de testemunhas, à fl. 49.

Na audiência de instrução, foram inquiridas a vítima, as testemunhas
arroladas pelas partes e efetuado o interrogatório da acusada (fls. 58 e 62-65).

Concluída  a  instrução  e  oferecidas  as  alegações  finais  pelo
Ministério Público (fls. 66-69) e pela Defesa (fls. 72-75), a MM. Juíza Isabelle Braga
Guimarães de Melo julgou procedente a denúncia, condenando a acusada Maria Gomes
Targino da Silva, por infringência ao art. 155, § 4°, II e IV, do CP e ao art. 244-B do ECA
(duas vezes em concurso formal impróprio), c/c o art. 69 do CP, fixando-lhe a reprimenda
da seguinte forma (fls. 80-83fv):

1) Para o crime de furto qualificado: fixou a pena base e a
tornou  definitiva  em  3  (três)  anos  de  reclusão  e  40
(quarenta) dias-multa à razão de um trigésimo (1/30) do
salário mínimo vigente à época dos fatos:

2)  Para  cada  crime  de  corrupção  de  menor:  fixou  a
mesma pena base e a tornou definitiva em 1 (um) ano de
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reclusão.  Em  seguida,  aplicou  o  concurso  formal
impróprio,  somando  as  penas,  o  que  totalizou  a
reprimenda de 2 (dois) anos de reclusão;

3) Diante do concurso material, procedeu à cumulação das
penas  privativas  de  liberdade  dos  delitos,  perfazendo  a
pena definitiva de 5 (cinco) meses de reclusão, no regime
semiaberto,  e  40  (quarenta)  dias-multa  à  razão  de  um
trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos;

4) Por não preencher os requisitos dos arts. 44, I, e 77 do
CP, a MM Pretora deixou de proceder à substituição da
pena corporal por restritivas de direitos e sursis penal.

Através de cota (fl.  83v),  o  Parquet local requereu a correção de
erro material na sentença, visto que, após o concurso material, o resultado da soma, em
vez de totalizar 5 (cinco) “anos” de reclusão, ficou em 5 (cinco) “meses” de reclusão.

Ao se manifestar nos autos, a i. Defensoria Pública, na petição de fl.
84, concordou com o requerimento do Ministério Público.

Reconhecendo o erro material na aplicação da pena, a MM Juíza
singular retificou a sentença com os seguintes termos (fl. 85):

“Destarte,  verificado o erro material,  imperiosa é a sua
correção.
[...].
‘Considerando o concurso material (art. 155, § 4°, II e IV,
do CP c/c o art. 244-B), aplico cumulativamente as penas
privativas  de  liberdade,  tornando-a  definitiva  em  05
(cinco) ANOS de reclusão e  40 (quarenta) dias-multa, a
qual deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto,
atento às regras do art. 33 do Código Penal.’”

Inconformada, apelou a i. Defensoria Pública (fl. 88), alegando, em
suas razões (fls. 91-94), que a sentença deve ser reformada para absolver a apelante, ante
a inexistência de provas suficientes para condenação, pois não ficaram comprovadas a
autoria e a materialidade delitivas. Aponta, ainda, que a pena aplicada, mormente para o
crime de furto qualificado, restou exacerbada.

Nas  contrarrazões  (fls.  95-98),  o  Parquet local  pugnou  elo  seu
desprovimento, mantendo-se a condenação em todos os seus termos.
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No Parecer às fls. 103-106, o douto Procurador de Justiça Francisco
Sagres Macedo Vieira opinou pelo não conhecimento do recurso, por ser intempestivo.

Lançado  o  relatório  (fls.  108-109fv),  foram  os  autos  ao  douto
Revisor, que, com ele concordando, pediu dia para julgamento (fl. 110).

É o relatório.

VOTO

1. Do juízo de admissibilidade recursal:

2. PRELIMINARMENTE – Do não conhecimento do apelo, por
ser intempestivo:

A douta Procuradoria de Justiça, por seu eminente Procurador de
Justiça  Francisco Sagres  Macedo Vieira,  no Parecer  de  fls.  103-106,  suscitou o não
conhecimento do recurso, por ter sido interposto absolutamente fora do prazo legal.

Razão lhe assiste, não devendo o apelo ser conhecido.

Compulsando os  autos,  observa-se  que  o  recurso  em apreço  foi
apresentado de forma bastante extemporânea, asseverando, mais, que, em virtude disso,
torna-se  totalmente  despiciendo  proceder  ao  exame  dos  argumentos  esposados  nas
razões do apelo, uma vez que se infere, já no juízo de prelibação, a inviabilidade do
inconformismo, ante a sua manifesta intempestividade.

Insta salientar, ainda, que, ao analisar a decisão atacada, não há nela
nenhuma nulidade absoluta a ser sanada, o que faz imperar a referida ilação extraída da
preliminar em pauta.

Desta feita, 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).

Todavia, o recebimento da súplica pela instância a quo não subtrai do
juízo ad quem o reexame dos pressupostos recursais. Nesse sentir, o juízo de prelibação é
feito em dois graus, ressalvada a hipótese de recurso para o mesmo órgão julgador.
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Feita essa singela explanação, denota-se, no caso sub judice, que o
recurso não foi interposto dentro do lapso legalmente estabelecido de 10 (dez) dias para
a Defensoria Pública, fato que impede seu conhecimento, visto que a última intimação
da sentença foi a da recorrente, pessoalmente, em 14.2.2017 (terça-feira - fl. 87fv), tendo
seu o apelo sido interposto na data de 20.7.2017 (quinta-feira - fl. 88), pelo respectivo
Defensor Público que lhe assistiu.

Assim, levando-se em conta a data da última ciência (14.2.2017 - fl.
87fv), o dies a quo recai em 15.2.2017 (quarta-feira) e o dies ad quem, consequentemente,
após 10 (dez) dias do lapso recursal, em 24.2.2017 (sexta-feira). Entretanto, a ré interpôs
seu apelo no dia 20.7.2017 (quinta-feira - fl. 88), de forma extemporânea, precisamente, 4
(quatro)  meses  e  26  (vinte  e  seis)  dias  após  a  data  do  término  do lapso  processual.
Portanto, deve ser considerado intempestivo o presente recurso.

Sabe-se, à luz do art. 798, § 5°, “a”, do Código de Processo Penal,
que os prazos correrão da intimação. Quanto a essa dedução, não existe dúvida alguma,
eis que a jurisprudência do STJ e do STF é assente no sentido de que o prazo para
interposição de recurso criminal começa a correr da última intimação, e não da juntada
aos autos do mandado devidamente cumprido, ou da respectiva carta precatória, como se
pode observar destes arestos ora trazidos à colação, in verbis:

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  MAJORADO.
RECURSO DEFENSIVO. INTERPOSIÇÃO FORA DO
PRAZO  LEGAL.  INTEMPESTIVIDADE.  NÃO
CONHECIMENTO.  A  interposição  do  recurso  de
apelação  é  intempestiva  quando  apresentada  após  o
decurso  do  prazo  legal  e,  portanto,  não  deve  ser
conhecido  o  recurso.”  (TJMG  -  APCR
1.0079.15.026478-0/001 - Rel. Des. Nelson Missias de
Morais - DJEMG 27/03/2017)

“O  prazo  para  a  interposição  do  recurso  de  apelação
criminal inicia-se na data da efetiva intimação e não da
juntada do mandado aos autos. (Precedentes do c. STF e
do STJ).” (STJ – RHC 38553 – RS – 5ª T. – Rel. Min.
Gilson Dipp – DJU 09.02.2005, p. 211).

“É pacífica a jurisprudência do STF, no sentido de que o
curso do prazo, para apelação, se inicia após a intimação
do réu e seu defensor (art. 798, § 5º, ‘a’, do CPP) - e não
apenas  da  juntada  do  mandado.  Precedentes.”  (STF –
RHC 80666/SP – 1ª T. – Rel.  Min. Sydney Sanches –
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DJU 22.06.2001, p. 23).

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

Nesse  norte,  é  de  não  se  conhecer  do  recurso,  por  ter  sido
interposto, amplamente, fora do prazo recursal de 10 (dez) dias conferido à Defensoria
Pública.

Ex positis, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria de
Justiça, não conheço do recurso, por ser intempestivo.

É o meu voto.

A  cópia  deste  acórdão  serve  de  ofício  para  as  comunicações
judiciais que se fizerem necessárias.

Presidiu  ao  julgamento,  com  voto,  o  Desembargador  Carlos
Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal e Relator, dele participando os
Desembargadores Márcio Murilo  da Cunha Ramos,  Revisor,  e  Carlos Eduardo Leite
Lisboa  (Juiz  de  Direito  convocado  para  substituir  o  Desembargador  Arnóbio  Alves
Teodósio, vogal).

Presente à Sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Amadeus Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 17
(dezessete) dias do mês de maio do ano de 2018.

João Pessoa, 21 de maio de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                   - Relator -
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