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ARTS.  107,  IV,  109,  V,  AMBOS  DO  CÓDIGO
PENAL.  MATÉRIA  DE  ORDEM  PÚBLICA.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. 
 

1.  Há nulidade absoluta no feito, uma vez que
não houve no curso do processo a proposta de
transação penal a qual o réu fazia jus, tampouco
lhe foi ofertada pelo MP a suspensão condicional
do processo. A inobservância do direito subjetivo
do  réu,  que  resultou  condenado,  enseja  a
anulação do feito a contar da sentença.

2.  Decorrido o prazo prescricional pela pena em
abstrato,  do  recebimento  da  denúncia  até  a
presente  data,  imperativa  a  extinção  da
punibilidade  pela  prescrição.  Extinta  a
punibilidade  do  apelante.  Reconhecimento  de
ofício.



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 harmonia  com o  parecer  da
Procuradoria  de  Justiça,  em  dar  provimento  ao  recurso  interposto  pelo
Ministério Público para anular o processo a partir da Sentença,  e de
ofício, declarar  extinta  a  punibilidade  do  acusado  Gilmar  Santos  de
Brito, em decorrência da  prescrição da pretensão punitiva, pela pena
em abstrato, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Perante o Juízo da 2ª Vara Distrital de Mangabeira, Gilmar
Santos  de Brito,  qualificado  nos autos,  foi  denunciado  como incurso nas
sanções  do  art.  129  do  Código  Penal,  conforme  narrativa  constante  da
exordial acusatória que passo a transcrever (fls. 02/04):

“Narram os autos, que no dia 23 de junho de
2007, das 22:20 horas, o denunciado acima qualificado, saiu em
um carro acompanhado com Raniellison Reis Rodrigues Bezerra,
Jorge Luiz Castro dos Santos e Ednaldo Batista Nascimento Filho
de uma praça situada no Bairro do Valentina de Figueiredo em
João Pessoa, com destino a Praça Cristo Rei, em Mangabeira, no
percurso  o  acusado  aborreceu-se  com os  outros  passageiros,
pois  tinha  sido  repreendido  por  estar  alcoolizado  e  com
brincadeira de mau gosto. Lá chegando todos se sentaram em
uma mesa, permanecendo aproximadamente três horas, depois
decidiram procurar  outro  lugar  para  se  divertirem.  Saíram no
carro e o motorista desse carro parou em um posto de gasolina
para abastecer, quando o acusado iniciou uma discussão com o
motorista  do  veículo  dizendo que  não iria  colaborar  de forma
alguma  para  o  abastecimento  daquele  veículo,  quando  o
motorista  mandou  o  acusado  descer  do  carro.  Voltaram
novamente à praça e o acusado afastou-se. Passada uma meia
hora os demais resolveram ir embora, nessa ocasião o acusado
aproximou-se e os acusou de estarem saindo sem ele, iniciando-
se outra discussão, tendo o acusado segurado um copo de vidro
e quebrado no  rosto  de  Raniellison,  o  qual  foi  levado para  o
Hospital de Trauma nesta Capital, ocasionando os ferimentos de
lesão corporal descrito no laudo.

Evidencia-se  que  o  denunciado  confessou a
prática do crime, informando que no dia seguinte foi a casa de
Raniellison  e  se  comprometeu  a  pagar  todas  as  despesas
decorrente da agressão, tendo comprado todos os medicamentos
prescritos pelo médico.”

Recebimento da denúncia em 13.08.2008 (fl. 25).

Instruído regularmente o processo, oferecidas as alegações
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finais pelo Ministério Público (fls. 67/69), e pela defesa (fls. 78/79), o MM
Juiz  de  Direito,  Dr.  Ananias  Nilton  Xavier  de  Lira,  julgou  procedente  a
pretensão punitiva do Estado, condenando o réu Gilmar Santos de Brito, nos
termos das sanções previstas no art. 129 do Código Penal, à pena definitiva
de  03  (três)  meses  de  detenção,  em  regime  aberto  (Sentença  de  fls.
82/86).

Inconformado,  recorreu  o  Ministério  Público  (fl.  87),
pugnando,  em suas  razões  (fls.  95/98),pelo  provimento  do  recurso  para
declarando-se a nulidade absoluta do processo, no que concerne a ausência
do  oferecimento  da  transação  penal  ao  que  o  condenado  fazia  jus.
Subsidiariamente, requer a reforma da decisão judicial que, no silêncio do
Parquet, não concedeu a Suspensão Condicional do Processo.

Contrarrazões  apresentadas  pela  Defensoria  Pública,
pugnando pelo provimento da apelação interposta pelo Ministério Público (fls.
108/111).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo
provimento  do  recurso  de  apelação,  para  que,  anulando-se  a  sentença
guerreada, seja reconhecido o direito do réu ao sursis processual, diante da
natureza da infração ser de menor potencial ofensivo, entendendo, contudo,
que,  de  ofício,  seja  declarada  a  extinção  da  punibilidade  do  réu,  pelo
decurso do prazo prescricional (fls. 116/120).

É o relatório.

VOTO

TEMPESTIVIDADE

O recurso é tempestivo, eis que interposto em 18.10.2012
(fl.  87),  tendo  o  representante  do  Ministério  Público  tomado  ciência  da
Sentença na mesma data (fl. 86-v).

1. Nulidade em face da ausência de proposta de transação penal e
de suspensão condicional do processo

Cumpre  destacar  que  o  presente  processo  encontra-se
eivado de irregularidades. Pontuo, de início, apenas para registrar, que a
competência jurisdicional, por se tratar de crime de lesão corporal leve, cuja
pena em abstrato varia de 03 (três) meses a 01 (um) ano de detenção,
caberia ao Juizado Criminal da Capital, nos termos do art. 200 da LOJE/PB,
o que implicaria, por consequência, em caso de recurso, no julgamento pela
Turma Recursal, e não por esta Câmara Criminal. No entanto, tendo sido
oferecida  e  recebida  a  denúncia,  instruído  e  julgado  o  processo,  sem
nenhum  questionamento,  perante  a  2ª  Vara  Distrital  de  Mangabeira,  a
competência foi prorrogada, razão pela qual recebo o presente recurso de
apelação criminal.

Ocorre, porém, que há também irregularidades insanáveis
neste feito que dão ensejo à nulidade do mesmo, consistente na ausência
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de oferecimento, por parte do Ministério Público, de proposta de suspensão
condicional do processo e de transação penal, cabíveis, no caso, haja vista
tratar-se de crime de menor potencial ofensivo, e por estarem presentes os
requisitos legais.

Da análise dos autos, constata-se que o Ministério Público
não  apresentou  proposta  de  sursis e  de  transação  penal  em  momento
oportuno,  atentando-se  para  a  omissão  apenas  em sede  de  recurso  de
apelação, quando requereu a nulidade do processo.

Pois bem. De fato o art. 2º da Lei nº 9.099/95 norteia o
processo dos Juizados Criminais buscando, sempre que possível a transação
penal1. No caso em apreciação, embora prorrogada a competência para a 2ª
Vara  Distrital  de Mangabeira,  conforme mencionado acima,  remanesce o
direito  subjetivo  do  réu  quanto  à  possibilidade  de  transação  penal.  Da
mesma forma, quanto à proposta de suspensão condicional do processo,
nos termos do art. 892 da supracitada lei.

Nossos Tribunais já firmaram entendimento no sentido de
que  o  oferecimento  da  transação  penal  e  da  proposta  de  suspensão
condicional  do  processo  são  direito  subjetivo  do  réu,  implicando,  suas
ausências, em nulidade do processo. Vejamos:

93754703  -  RECURSO  CRIME.  DELITO  DE
TRÂNSITO. ART 303, CAPUT, DO CTB. AUSÊNCIA DE
OFERTA DOS BENEFÍCIOS DESPENALIZADORES AOS
QUAIS O RÉU FAZIA JUS. 1 - Há nulidade absoluta
no feito, o que é declarado de ofício, uma vez
que não houve a proposta de transação penal a
qual o réu fazia jus, tampouco lhe foi ofertada
a suspensão condicional do processo, proposta
pelo  MP  na  denúncia.  2-  a  inobservância  do
direito  subjetivo  do  réu,  que  resultou
condenado, enseja a anulação do feito a contar
da sentença, inclusive, para viabilizar a oferta
dos  benefícios  legais.  Processo  anulado  de
ofício.  Prejudicado o exame do mérito do recurso.
(TJRS;  Proc.  23489-22.2013.8.21.9000;  Butiá;
Turma Recursal Criminal; Relª Desª Cristina Pereira
Gonzales; Julg. 16/09/2013; DJERS 23/09/2013)

99114254 - APELAÇÃO CRIMINAL. Direito de defesa.
Prerrogativa  de  escolha  de  advogado.  Acusado
advogando  em causa  própria.  Não  intimação  para
comparecer a audiência de instrução nomeação de

1 “Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia
processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação.”

2 “Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou
não por  esta  Lei,  o  Ministério  Público,  ao oferecer  a  denúncia,  poderá propor  a  suspensão do
processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha
sido condenado por  outro  crime,  presentes os  demais  requisitos que  autorizariam a suspensão
condicional da pena (art. 77 do Código Penal).”
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defensor  público.  Ausência  de  formulação  de
proposta  de  suspensão  condicional  do
processo. Nulidade absoluta. Processo anulado a
partir da audiência de instrução. - o direito à "ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes",
assegurado no art. 5º, LV, da Constituição Federal,
naturalmente compreende a prerrogativa de escolha
do  advogado.  -  uma  vez  declinado  pelo  réu,  nos
autos do processo, que estava advogando em causa
própria, impunha-se a sua intimação para todos os
atos  processuais,  por  meio  do  diário  da  justiça.
Vulnerou-se,  assim,  visceralmente,  o  devido
processo legal, preterindo-se o direito de defesa do
réu, que teve desrespeitada a sua própria indicação
como advogado. - indicada pelo promotor de justiça
a  possibilidade  de  formulação  da  proposta  de
suspensão condicional do processo, constitui direito
subjetivo  do  réu  o  oferecimento,  impondo-se  a
desconstituição  da  sentença,  para  a  análise  do
cabimento da proposta. - nulidade absoluta que se
declara a partir da audiência de instrução criminal,
para a renovação dos atos nos termos devidos, com
a competente intimação do acusado, como parte e
como  advogado,  bem  como  de  outro  advogado
legitimamente por ele constituído, para acompanhar
as  fases  processuais  que  lhe  foram  suprimidas  e
apresentar  a  defesa  técnica  que  entender
conveniente.  Recurso  provido.  Decisão  unânime.
(TJSE;  ACr  201400314172;  Ac.  12324/2014;
Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Luiz  Antônio  Araújo
Mendonça; Julg. 12/08/2014; DJSE 15/08/2014) 

93126826  -  APELAÇÃO  CRIME.  ART.  349  -  A  DO
CÓDIGO PENAL. REALIZAÇÃO DE ATO INSTRUTÓRIO
PRECEDENTEMENTE  À  DEFESA  PRELIMINAR  E  AO
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NULIDADE. 1. Tendo
sido  inquirida,  por  precatória,  testemunha  da
acusação  antes  do  exame  da  admissibilidade  da
denúncia,  a  nulidade  é  evidente,  por  violar  as
garantias  constitucionais  do devido processo legal,
do  contraditório  e  da  ampla  defesa.  Angulação
processual que só tem início com o recebimento da
denúncia:  "a  denúncia  é  uma  proposta  de  ação
penal,  não  a  instaura,  mesmo  porque  pode  ser
rejeitada". Trf1 CC 40772 MT 2008.01.00.040772-2
benefícios  despenalizadores  não  ofertados,  quando
preenchidos os requisitos legais.  Nulidade. 2.  Não
tendo  sido  ofertados  ao  recorrente  os
benefícios da transação penal e da suspensão
condicional  do  processo,  direito  público
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subjetivo quando a tanto fazia jus, evidente o
prejuízo  à  defesa,  o  que  autoriza,  também
nessa parte, o reconhecimento da nulidade do
processo. 3. Anulação que se dá, no caso, desde a
audiência  de  instrução  e  julgamento,  haja  vista
maculados pela nulidade todos os atos processuais
realizados. Processo anulado. (TJRS; RecCr 41825-
45.2011.8.21.9000;  Espumoso;  Turma  Recursal
Criminal;  Rel.  Des.  Edson  Jorge  Cechet;  Julg.
16/12/2011; DJERS 18/01/2012)

94424240 - APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 21, DA LCP.
PRELIMINAR.  APLICAÇÃO  DOS  DISPOSITIVOS  DA
LEI MARIA DA PENHA. IMPOSSIBILIDADE. VIAS DE
FATO  PRATICADA  CONTRA  A  AMANTE,  APÓS
CESSADA A RELAÇÃO DE CONCUBINATO. AUSÊNCIA
DE VÍNCULO DOMÉSTICO,  FAMILIAR OU AFETIVO.
ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI Nº
9.099/95.  TRANSAÇÃO  PENAL  E  SURSIS
PROCESSUAL.  CABIMENTO.  NULIDADE  DA
SENTENÇA.  PRESCRIÇÃO  EM  ABSTRATO.
OCORRÊNCIA.  PRELIMINAR  ACOLHIDA.  PROCESSO
ANULADO  ATÉ  O  RECEBIMNTO  DA  DENÚNCIA,
INCLUSIVE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. A prática
da  contravenção  penal  de  vias  de  fato  contra  a
amante poderá ensejar a aplicação dos dispositivos
da Lei Maria da Penha caso comprovada a presença
de um vínculo  de natureza  doméstica,  familiar  ou
afetiva  entre  vítima  e  autor.  Não  configurada
nenhuma  das  hipóteses  acima  descritas,  não  há
como sustentar a existência de uma relação jurídica
protegida pela Lei nº 11.340/06, razão pela qual o
ilícito  penal  deverá  ser  processado segundo o  rito
especial dos Juizados Especiais Criminais, atraindo,
por  conseguinte,  os  institutos processuais  próprios
da Lei nº 9.099/95, tais como a transação penal e a
suspensão  condicional  do  processo.  Desta  forma,
anula-se  o  processo,  até  o  recebimento  da
denúncia,  inclusive,  a  fim  de  oportunizar  ao
Ministério  Público  a  possibilidade  de
oferecimento ao réu, em audiência, de medida
não privativa de liberdade,  conforme art.  76,
da  Lei  nº  9.099/95,  ou,  quando  muito,  do
sursis  processual,  nos  termos  do  art.  89,  do
mesmo diploma legal.  Anulado o recebimento
da  exordial,  e,  por  consequência,  a  sentença
condenatória, deve-se reconhecer a prescrição
da pretensão punitiva estatal em abstrato,  já
que verificado o decurso do prazo prescricional
entre  a  data  dos  fatos  e  a  do  presente
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julgamento. VV. 1. A violência doméstica tutelada
pela Lei Maria da Penha é aquela baseada no gênero,
ou  seja,  fruto  das  relações  íntimas  de  poder
historicamente desiguais entre mulheres e homens.
2. O fim do relacionamento entre os envolvidos não
descaracteriza a violência de gênero,  considerando
que  o  crime,  ainda  imiscuído  de  razões  afetivas,
teria ocorrido em decorrência dessa mesma relação
íntima,  ainda que apenas como "amantes",  pois  o
art. 5º da Lei nº 11.340/06 não exige a coabitação e
a  atualidade  do  vínculo  para  a  configuração  da
violência doméstica contra a mulher.  (TJMG; APCR
1.0699.11.000726-6/001;  Rel.  Des.  Amauri  Pinto
Ferreira; Julg. 26/02/2014; DJEMG 11/03/2014).  

No esteio dos julgados acima transcritos,  entendo haver
nulidade absoluta no feito, ante a inobservância do direito subjetivo do réu,
uma vez que não houve a proposta de transação penal a qual o réu fazia
jus,  tampouco  lhe  foi  ofertada  pelo  Ministério  Público  a  suspensão
condicional  do  processo,  razão  pela  qual  declaro  nulo  o  presente
processo, a partir da Sentença condenatória.

2. Da prescrição da pretensão punitiva estatal

Perscrutando  os  autos,  verifico  a  ocorrência  de  causa
extintiva  da  punibilidade  decorrente  da  prescrição  da  pretensão  punitiva
estatal, consoante as razões adiante delineadas:

Como é sabido, por ser matéria de ordem pública e vindo a
se configurar no processo, a análise da prescrição sobrepõe-se aos demais
pleitos, que, em razão disso, se tornam inócuos, pela perda de objeto.

Este, também, é o entendimento de Celso Delmanto (in
Código Penal Comentado. 6. ed., São Paulo: Renovar, 2002, p. 219):

“A prescrição  da pretensão punitiva  (“da ação”)  é
matéria  de  ordem  pública.  Em  qualquer  fase  do
processo – de ofício ou a requerimento das partes –
deve ser decretada, quando reconhecida (CPP, art.
61). A prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se
a qualquer outra questão e precede ao mérito da
própria ação penal.”

Diante  da  anulação  do  processo  a  partir  da  Sentença
condenatória,  conta-se  o  prazo  da  prescrição  pelo  máximo  da  pena
aplicável, ou seja, pela pena em abstrato (art. 109 do Código Penal).

In  casu,  verifica-se  que  a  denúncia  foi  recebida  em
13.08.2008 (fl.  25).  Então,  para efeito  de  cálculo,  contando a  partir  do
recebimento da denúncia até a presente data, verifica-se o entreato de mais
de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses. 

Considerando que o crime de lesão corporal leve, tipificado
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no  art.  129  do  CP,  tem  pena  máxima  cominada  em  01  (um)  ano  de
detenção3, a prescrição se dá em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109,
inc. V, do Código Penal, in verbis:

“Art.  109.  A  prescrição,  antes  de  transitar  em
julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º
e  2º  do  art.  110  deste  Código,  regula-se  pelo
máximo da pena privativa de liberdade cominada ao
crime, verificando-se: […]

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a
um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Nesse contexto, a prescrição da pretensão punitiva estatal
ocorreu,  de fato,  desde  13.08.2012,  valendo salientar  que  não houve  a
suspensão  do  processo  nem  do  prazo  prescricional,  razão  pela  qual  o
referido  período  é  contínuo,  sem  nenhuma  causa  interruptiva  entre  o
recebimento da denúncia e a data supramencionada, portanto.

Desta feita,  no caso sub examine,  já  tendo decorrido o
lapso prescricional estabelecido na Lei Penal (CP 109, V), perde o Estado o
jus puniendi, pelo decurso de prazo.

A prescrição da pretensão punitiva é causa da extinção da
punibilidade,  que  impede  o  conhecimento  do  mérito  do  recurso.  Nesse
sentido:

96647526 - APELAÇÃO CRIMINAL ARTIGO 10 DA LEI
Nº 9.437/97 APELAÇÃO SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
Decurso de mais de 04 anos entre a data do
recebimento  da  denúncia  e  a  do  presente
julgamento  prescrição  da  pretensão  punitiva
calculada  com  base  na  pena  máxima  em
abstrato cominada ao tipo ocorrência extinção
da  punibilidade,  prejudicando  o  exame  do
mérito. (TJSP;  APL  0003189-37.2001.8.26.0491;
Ac. 8078180; Rancharia; Primeira Câmara Criminal
Extraordinária; Rel.  Des. Luis Augusto de Sampaio
Arruda; Julg. 24/11/2014; DJESP 28/01/2015)

83301487 - APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 309, DA
LEI  Nº  9.503/97.  PRESCRIÇÃO  RECONHECIDA.
Decorrido o prazo prescricional pela pena em
abstrato,  do  recebimento  da  denuncia  até  a
presente  data,  imperativa  a  extinção  da
punibilidade  pela  prescrição.  Extinta  a
punibilidade  do  apelante. Exame  do  mérito
prejudicado.  (TJRS;  ACr  0232536-
90.2011.8.21.7000;  Rio  Grande;  Segunda  Câmara
Criminal;  Rel.  Des.  José  Ricardo  Coutinho  Silva;
Julg. 11/12/2014; DJERS 21/01/2015)

3 Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: 
  Pena - detenção, de três meses a um ano.
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56070000  -  PROCESSUAL  PENAL.  Preliminar  de
nulidade da sentença. Ausência de apreciação das
teses defensivas. Inocorrência. Rejeição. Verifica-se
que  o  magistrado  fundamentou  de  forma  clara  e
objetiva  as  razões  de  seu  convencimento,  sendo
prescindível  a  referência  expressa  da  tese
apresentada  pela  defesa,  uma  vez  que  esta  foi
implicitamente refutada pelo sentenciante, tendo ele
apontado  os  elementos  de  prova  que  considerou
para condenar o apelante. Portanto não se vislumbra
nenhuma  nulidade  a  declarar.  Apelação  criminal.
Estupro,  com  violência  presumida,  majorado  pelo
fato  de  o  agente  ser  casado,  e  fornecer  bebida
alcoólica a menor. Art. 213 c/c art. 224, alínea ¿a¿,
art.  226,  III,  todos  do  CP,  e  art.  243,  da  Lei  nº
8.069/90.  Materialidade  e  autoria  delitivas
indubitavelmente  comprovadas.  Absolvição.
Impossibilidade. Palavra da vítima. Valor probatório.
Coerência  com  os  demais  elementos  dos  autos.
Manutenção  da  condenação  do  crime  de  estupro.
Majorante  do  art.  226,  III,  do  CP  (ser  o  agente
casado).  Afastamento.  Dispositivo  legal  revogado.
Fornecer bebida alcoólica a menor. Art. 243 do ECA.
Desclassificação  para  a  contravenção  prevista  no
art. 63, I, da LCP. Recurso desprovido, e, de ofício,
afastada a causa de aumento do art. 226, III, do CP,
e ainda desclassificado o delito do art. 243 do ECA
para  a contravenção do  art.  63,  I,  da  LCP,  e  por
conseguinte,  decretada  extinta  a  punibilidade  da
contravenção  penal,  em  virtude  da  ocorrência  da
prescrição  pela  pena  máxima  em  abstrato.
Comprovadas a materialidade e a autoria do delito
de estupro, impõe-se a manutenção da condenação.
Como  cediço,  em  infrações  de  natureza  sexual,
rotineiramente praticadas às escondidas, a palavra
da  vítima,  se  coerente  e  em  harmonia  com  as
demais  provas  constantes  dos  autos,  é  de
fundamental importância na elucidação da autoria e
no  alicerce  do  Decreto  condenatório.  Revogado  o
dispositivo  legal  que  determinava  o  aumento  da
pena pela circunstância de ser o agente casado (art.
226, III,  do cp), pela Lei  nº 11.106 de 28.03.05,
referida causa de exacerbação deve ser extirpada da
pena. Enquadra-se no artigo 63, I, da LCP e não no
artigo 243 do ECA, a conduta do agente que serve
bebidas  alcoólicas  a  menores  de  dezoito  anos,
conforme se infere da interpretação sistemática dos
arts.  243  e  81  do  ECA  e  art.  63  da  LCP.
Considerando  que  a  pena  máxima,  em
abstrato, cominada ao delito do art. 63, I, da
LCP, após operada a desclassificação é de 01
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(um) ano, necessário se faz o reconhecimento
de ofício da prescrição da pretensão punitiva,
se  entre  o  recebimento  da  denúncia  e  o
presente  julgamento,  transcorreram  mais  de
04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, V,
do  código  penal. (TJPB;  APL  0000937-
90.2006.815.0071; Câmara Especializada Criminal;
Rel. Des. Arnóbio Alves Teodósio; DJPB 09/12/2014;
Pág. 17)

Nesses  termos,  por  ser  matéria  de  ordem  pública,  a
prescrição deve ser conhecida e declarada em qualquer fase do processo,
podendo até  mesmo ser  de ofício,  nos termos do art.  61 do Código de
Processo Penal.

Ante  todo  o  exposto,  em  harmonia  com  o  Parecer  da
Procuradoria  de  Justiça,  dou  provimento  ao  recurso  interposto  pelo
Ministério Público para anular o processo a partir da Sentença,  e de
ofício, declarar  extinta  a  punibilidade  do  acusado  Gilmar  Santos  de
Brito, em decorrência da  prescrição da pretensão punitiva, pela pena
em abstrato, o que faço com suporte nos arts. 107, inciso IV, e 109, inciso
V, ambos do Código Penal.

É o meu voto.

Presidiu o julgamento o Exmo. Sr. Des. João Benedito da
Silva,  dele participando, além de mim, Relator, os Exmos. Srs.  Des.  Márcio
Murilo da Cunha Ramos e Joás de Brito Pereira Filho.

Presente à sessão de julgamento o  Exmo. Sr. Dr. Manoel
Henrique Serejo da Silva, 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, 12 de Fevereiro de 2015.

João Pessoa, 13 de Fevereiro de 2015

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                  Relator
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