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APELAÇÃO  CRIMINAL  TORTURA. 
CONDENAÇÃO.   INCONFORMISMO 
DEFENSIVO.  SUPLICA  PELA  REFORMA. 
PRELIMINAR  DE  PRESCRIÇÃO  RETROATIVA, 
ARGUIDA PELO  ÓRGÃO MINISTERIAL.  PENA 
EM  CONCRETO.  DECURSO  DO  LAPSO 
TEMPORAL ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO 
DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. 
RECONHECIMENTO.  ANÁLISE  DO  MÉRITO 
PREJUDICADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 
OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO QUE SE IMPÕE. 

Transitada  em  julgado  a  sentença  condenatória 
para a acusação e verificando que entre a data do 
recebimento  da  denúncia  e  a  publicação  da 
sentença,  transcorreu lapso prescricional superior 
ao determinado pela pena in concreto, impõe-se o 
reconhecimento  da  extinção  da  punibilidade  em 
favor  do  agente  pela  ocorrência  da  prescrição 
retroativa.

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   ACOLHER  A PRELIMINAR,  ARGUIDA 
PELO  REPRESENTANTE  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO,  PARA DECLARAR 
EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO 
DO RELATOR. 
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RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação Criminal interposta  por  João Vieira  de 

Souza(fl.108), contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de 

Areia  (fls.  95/99),  que  o  condenou  a  uma  pena  de  04  (quatro)  anos  de 

reclusão pela prática do delito previsto no artigo 1º, inc. II, da Lei 9.455/1997, 
substituída  por  duas  restritivas  de  direito,  consistente,  em  prestação  de 

serviços  a  comunidade  e  interdição  temporária  de  direitos.  Além  de 

DECRETAR conforme o disposto no § 5º, do art. 1º da referida Lei, a perda 
do  cargo,  função  ou  emprego  público  exercido  pelo  acusado,  e  ainda, 

proibição  de exercer novo cargo, função ou emprego público pelo prazo de 

08(oito)  anos, contados  a  partir  do  inicio  do  cumprimento  da  sanção 
penal imposta na sentença.

Em  suas  razões  às  fls.109/115,  o  apelante  sustenta  que  não 

restou  configurado  o  crime  de  tortura,  pugnando,  pela  desclassificação  do 

crime para o previsto no art. 129, caput, do CP. Suplica, ainda a revogação da 

decretação  da  perda  do  cargo,  emprego  ou  função  pública,  diante  a 

impossibilidade,  haja  vista  a  substituição  da  reprimenda  em  restritiva  de 

direitos.

Contrarrazoando  o  recurso  (fls.137/140),  o  Ministério  Público 

pugna, pelo desprovimento do apelo. 

A  douta  Procuradoria  de  Justiça  (fls.194/197),  requer 

preliminarmente,  a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição 

retroativa, e caso não seja esse o entendimento, pugna pelo desprovimento do 

apelo.

É o relatório. 

V O T O 

Desembargador João Benedito da Silva
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Extrai-se  da  exordial,  que  o  ora  apelante  teria  no  dia  06  de 

outubro  de  2004,  submetido  a  tortura   o  preso  Adriano  dos  Santos  Lima, 

mediante emprego de violência e grave ameaça, sofrimento físico e mental, 

agressões físicas com o fim de obter informações e confissão como autor de 

um crime de roubo ocorrido na cidade, de modo a causar-lhe lesões corporais, 

conforme exame de corpo de delito(fls.11/11v), sendo denunciado nas sanções 
do art. 1º, inc. I, letra “a”, inc. II e § 4º, inc. I e § 5º da Lei 9.455/97.

Concluída a instrução processual, o magistrado julgou procedente 

em parte a denúncia para condenar o ora  apelante  João Vieira de Souza a 

uma pena de 04 (quatro) anos de reclusão pela prática do delito previsto no 

artigo 1º, inc. II, da Lei 9.455/1997, substituída por duas restritivas de direito, 

consistente, em: prestação de serviços a comunidade e interdição temporária 

de direitos. Além, de considerar o disposto no § 5º, do art. 1º da referida Lei, 

DECRETAR a  perda  do  cargo,  função  ou  emprego  público  exercido  pelo 

acusado,  e  ainda,  proibição de  exercer  novo  cargo,  função  ou  emprego 

público  pelo  prazo  de  08(oito)  anos, contados  a  partir  do  inicio  do 
cumprimento da sanção penal imposta na sentença.

Contra referida decisão, o apelante recorreu sustentando que não 

restou configurado o crime de tortura,  pugnando,  a desclassificação para o 

previsto no art. 129, caput, do CP. Pugna, ainda,  a revogação da decretação 

da perda do cargo, emprego ou função pública, diante a impossibilidade, haja 

vista a substituição da reprimenda em restritiva de direitos.

DA  EXTINÇÃO  DA  PUNIBILIDADE  PELA  PRESCRIÇÃO 
RETROATIVA ARGUIDA PELA PROCURADORIA DA JUSTIÇA.

Inicialmente,  hei  de  analisar  a  preliminar de  extinção  da 

punibilidade, pela prescrição retroativa, arguida pela Procuradoria de Justiça.

Desembargador João Benedito da Silva
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No  entanto,  compulsando  os  autos,  tenho  que  merece  ser 

acolhida a preliminar.

Pois  bem.  Pela  prescrição  retroativa,  modalidade  de  causa 

extintiva  de  punibilidade,  tendo  a  pena  sido  fixada  pelo  Juízo  a  quo,  e  já 

transitada em julgado para a acusação, passa-se a considerar a sanção penal 

in concreto como paradigma para efeitos da prescrição, conforme determinado 

no art. 110, § 1º do Código Penal, in verbis:

 
“Art.  110.  A  prescrição  depois  de  transitar  em 
julgado  a  sentença  condenatória  regula-se  pela 
pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no 
artigo anterior.
§  1º  -  A  prescrição  depois  da  sentença 
condenatória  com  trânsito  em  julgado  para  a 
acusação, ou depois de improvido o seu recurso 
regula-se pela pena aplicada.” 

À vista disso, passo à análise do caso em concreto:

DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

Compulsando os autos, verifica-se que a  denuncia foi recebida 

em  22.03.2005 (fl.22),  a  sentença   publicada no  dia  15.10.2013 (fl.99),  o 

representante  do  Ministério  Público  intimado  da  sentença(fl.99),  já  tendo 

transitado em julgado.

Desta  forma,  como  o  apelante  fora  condenado  a  uma  pena 

privativa de liberdade de  04(quatro) anos de reclusão, ou seja,  superior a 

dois anos e não excede a quatro, opera-se a prescrição  em 08 (oito) anos  ,   
conforme prevê  a redação do artigo 109, IV do Código Penal, verbis:

Art.  109. A prescrição,  antes  de  transitar  em 
julgado a sentença final, salvo o disposto no § 

Desembargador João Benedito da Silva
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1o  do  art.  110  deste  Código,  regula-se  pelo 
máximo  da  pena  privativa  de  liberdade 
cominada  ao  crime,  verificando-se: (Redação 
dada pela Lei nº 12.234, de 2010). 
(….)
IV  -  em  oito  anos,  se  o  máximo  da  pena  é  
superior a dois anos e não excede a quatro; 

Nesse  norte,  ultrapassado  o  prazo  de  08(oito)  anos  entre  o 

recebimento da denuncia e a publicação da sentença  extinta se encontra a 

punibilidade do réu, ante o advento da prescrição retroativa.

DA  PERDA  DO  CARGO  E  IMPOSSIBILIDADE  DE  NOVO 
EXERCICIO.

Como visto acima, como efeito da condenação ( § 5º, do art. 1º, da 

Lei nº 9.455/97), o magistrado ao proferir sentença, também, decretou a  perda do 

cargo, função ou emprego público exercido pelo acusado, e ainda, proibição de exercer 

novo cargo, função ou emprego público pelo prazo de 08(oito) anos, contados a partir 

do inicio do cumprimento da sanção penal imposta na sentença.

Assim, restando demonstrado que fora  determinado o inicio do 

cumprimento  dos efeitos da condenação a partir   do cumprimento da pena 

privativa de liberdade, e estando essa prescrita diante o reconhecimento da 

ocorrência  da  Extinção  da  punibilidade,  na  modalidade  retroativa,  resta 

afastada a punição, também com relação ao seus efeitos..

Forte em tais razões, acolho a preliminar, para, nos termos dos 

artigos 109,  inciso IV c/c 110, §1º todos do Código Penal, declarar extinta a 
punibilidade  do  réu  JOÃO  VIEIRA  DE  SOUZA,  pela  ocorrência  da 
prescrição retroativa, restando prejudicado o mérito.

É como voto.

Desembargador João Benedito da Silva
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Presidiu a sessão, com voto,  o Exmo. Sr. Des. João Benedito da 

Silva,  Presidente da Câmara Criminal,  que também funcionou como relator. 

Participaram do julgamento,  o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o 

Exmo. Sr. Des.  Carlos Martins Beltrão Filho. Presente à sessão  o Exmo. Sr. 

Dr. Álvaro Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador   de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 

Estado da Paraíba, aos 05 (cinco ) dias do mês de fevereiro do ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


