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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000234-48.2009.815.0171 –  1ª Vara da
Comarca de Esperança

RELATOR :  O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE  :  Achilles Robson Vasconcelos
ADVOGADOS :  João Barboza Meira Júnior e João Barboza Meira
APELADA :  A Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL.  PRELIMINAR.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA. Ocorrência. Pena in
concreto. Sentença condenatória transitada em
julgado para a acusação. Transcurso do prazo
prescricional entre o recebimento da denúncia e a
data do fato. Extinção da punibilidade.
Acolhimento.

- No caso presente, a denúncia foi recebida em 16
de março de 2009, prosseguindo o processo, sem
a ocorrência de qualquer causa suspensiva ou
interruptiva da prescrição, até a publicação da
sentença condenatória, fato ocorrido em 18  de
março de 2014, com  trânsito em julgado para o
Ministério Público. Período, portanto, superior aos
04 (quatro)  anos de prescrição da pretensão
punitiva. Extinção da punibilidade declarada e
apreciação meritória prejudicada. 



2

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, por votação unânime, em acolher a
preliminar recursal, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO
APELANTE, EM FACE DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA, EM SUA FORMA RETROATIVA.

RELATÓRIO

Na 1ª Vara da Comarca de Esperança, Achilles Robson
Vasconcelos foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 121, §§
3º e 4º do Código Penal, pela prática do fato delituoso assim descrito na
denúncia, verbis (fls. 01/03):

“No dia 26 (vinte e seis) de outubro de 2008, por volta
das  19hs:30min,  no  Hospital  Municipal  Dr.  Manoel
Cabral  de  Andrade,  localizado  na  Rua  Maria  Bezerra
s/n, nesta Cidade, o denunciado  ACHILLES ROBSON
VASCONCELOS (técnico  em  enfermagem),  sem
observar  os  cuidados  objetivos  necessários,
manifestado  pela  negligência  e  imperícia  examinou
Alexandra Nascimento dos Santos, de apenas dois
anos  de  idade,  que  apresentava  dificuldade  em
respirar, tendo liberado em seguida, sob alegação de
que nada fora detectado, conseqüentemente, vindo a
óbito, conforme Laudo Tanatoscópico de fls. 22.
Infere-se do inquérito policial,  que a menor após ser
examinada retornou para sua residência onde passou
mal, tossindo muito e sem poder respirar. Novamente
levada ao hospital municipal de Esperança foi atendida
pelo mencionado técnico de enfermagem, o qual desta
vez,  aciona  o  médico  plantonista  para  atender,  no
entanto,  nada poderia ser  feito,  porque a menina já
havia  falecido.  A  causa  da  morte  da  menor  foi
diagnosticada como sufocação por engasgo resultante
de um grão de amendoim que obstruiu as vias aéreas.
(...)” 

Recebida a denúncia em 16.03.2009, fl. 01.

Ultimada a instrução criminal, a  douta magistrada  a
quo, proferiu sentença (fls. 247/252), condenando o réu Achilles Robson
Vasconcelos, por transgressão ao art. 121, §3º, do Código Penal, à pena
de 02 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto.
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Ao final, atendendo ao beneplácito do art. 44 do CP, a
reprimenda foi convertida por duas restritivas de direitos, na modalidade
de prestação serviços à comunidade, em conformidade com o art. 46 do
CP, em local a ser oportunamente determinado à razão de uma hora de
tarefa  por  dia  de  condenação  e  prestação  pecuniária,  no  valor  de  05
(cinco) salários mínimos, em valor vigente à época do fato.

Inconformado, apelou o réu (fl. 254). Em suas razões,
escoradas às fls. 258/265, pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento
da prescrição. No mérito, suplica pela absolvição eis que não contribuiu
para a morte da criança, não participando de nenhum ato ilícito, seja por
ação ou omissão.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não
conhecimento  do  recurso,  em  respeito  aos  princípios  da  economia  e
celeridade processual,  bem como pelo reconhecimento da   extinção da
punibilidade,  em  face  da  ocorrência  da  prescrição  retroativa  (fls.
266/268).

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em
parecer da lavra do ilustre Promotor de Justiça convocado Amadeus Lopes
Ferreira, manifestou-se pela extinção da punibilidade em decorrência da
prescrição (fls. 272/274).

É o relatório.

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

Conheço do recurso interposto, porque presentes os
pressupostos de admissibilidade a tanto necessários.

Acolho a preliminar suscitada, para extinguir a
punibilidade do apelante ante a ocorrência da prescrição, em sua
modalidade retroativa, afastando análise do mérito.

O apelante foi condenado, pelo delito do art. 121, §3º,
do  Código  Penal, a pena de 02  (dois)  anos  de  detenção.  Teve  a
reprimenda corporal substituída prestação de serviços comunitários e por
pena pecuniária.

Pois bem. A prescrição retroativa regula-se pela pena
aplicada em concreto, desde que, claro, tenha havido o trânsito em
julgado para a acusação (art. 110, § 1º, do CP) –  fato que ocorreu no
presente processo. Desse modo, se ao acusado foi imposta pena de 02
(dois) anos de reclusão, a prescrição ocorre em 04 anos, conforme dispõe
o art. 109, V, do CP.   
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Na hipótese presente, conforme se extrai do despacho
de fl. 01 do caderno processual, a denúncia foi recebida em 16 de março
de 2009, prosseguindo o processo, sem a ocorrência de qualquer causa
suspensiva ou interruptiva da prescrição, até a publicação da sentença
condenatória, fato ocorrido em 18 de março de 2014 (fl. 252-verso).

Tem-se, portanto, que passaram mais de 05 (cinco) anos
entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença
condenatória, período superior aos 04 anos de prazo prescricional da
pretensão punitiva do Estado para o delito a que o réu foi condenado.

Desse modo, é imperiosa a declaração da extinção da
punibilidade do acusado, pela ocorrência da prescrição retroativa.

Assim é a jurisprudência:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. Apelação criminal.
Sentença condenatória. Art. 15 da Lei nº 10.826/2003.
Disparo de arma de fogo. Prejudicial de mérito
suscitada pelo parquet. Prescrição retroativa. Trânsito
em julgado para a acusação. Prazo prescricional
regulado pela pena cominada em concreto. Art. 110, §
1º, CP. Extrapolamento do lapso temporal do art. 109,
V, do CP, entre o recebimento da denúncia e a
publicação da sentença. Prescrição retroativa
reconhecida. Extinção de punibilidade declarada.
Consonância com o ministério público. Conhecimento
do apelo. Acolhimento da prejudicial de mérito.
Apreciação meritória prejudicada”. (TJRN; ACr
2014.008551-3; Natal; Câmara Criminal; Rel.
Des. Glauber Rêgo; DJRN 24/09/2014).

“PENAL.  APELAÇÃO  CRIMINAL.  ESTATUTO  DO
DESARMAMENTO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. DOS
CRIMES CONTRA A PESSOA. LESÃO CORPORAL LEVE.
PRINCÍPIO  DA  CONSUNÇÃO.  APLICABILIDADE.
ABSORÇÃO  DO  CRIMEMEIO  PELO  CRIME-FIM.
OBSERVÂNCIA  DA  FINALIDADE  DA  CONDUTA.
PRESCRIÇÃO.  MATÉRIA  DE  ORDEM  PÚBLICA.
CONHECIMENTO  DE  OFÍCIO.  SENTENÇA
CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A
ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE.  PROVIMENTO.  Deve-se  aplicar  o
princípio  da  consunção  quando  o  crime-meio  é
absorvido pelo crime-fim, como na hipótese de disparo
de arma de fogo com a intenção de lesionar terceiro.
Verificado  o  transcurso  do  prazo  prescricional
entre  a  data  do  recebimento  da  denúncia  e  a
publicação da sentença, com trânsito em julgado
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para  a  acusação,  impõe-se  a  decretação  da
extinção  da  punibilidade  em  face  da
materialização  da  prescrição  retroativa.  -
provimento”. (TJPB;  APL  0006968-
85.2008.815.2002;  Câmara  Especializada
Criminal; Rel. Des. Luiz Sílvio Ramalho Júnior;
DJPB 16/09/2014; Pág. 18). 
Destaquei.

Prejudicada a análise de mérito da apelação criminal.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial
e nos termos do art. 110,  §1º, c/c o art.  109, inciso V, ambos do CP,
ACOLHO A PRELIMINAR DEFENSIVA PARA DECLARAR EXTINTA A
PUNIBILIDADE DO APELANTE EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA FORMA RETROATIVA.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  João  Benedito  da  Silva,
Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Arnóbio  Alves
Teodósio  (com  jurisdição  limitada),  relator,  e  Carlos  Martins
Beltrão Filho. Ausente Luiz Sílvio Ramalho Júnior.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor José Roseno Neto, Procurador 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 João Pessoa, 19 de fevereiro de
2015.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
                RELATOR
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