
ESTADO DA PARAÍBA
    PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000258-56.2007.815.0071 – Comarca de Areia
RELATOR : Dr. Marcos William de Oliveira, juiz convocado para substituir o Des. 
Márcio Murilo da Cunha Ramos.
APELANTE : José Alberto Moreira de Amorim
ADVOGADO : João Barboza Meira e João Barboza Meira Júnior
APELADA : A Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES AGRAVADO 
PELO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1º, DO CP). 
SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DO 
RÉU. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 
PUNITIVA. OCORRÊNCIA. PENA IN CONCRETO DE 02 
(DOIS) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO. 
PRAZO PRESCRICIONAL DE QUATRO ANOS (ART. 
109, INCISO IV, DO CP). RÉU MENOR DE 21 ANOS. 
APLICAÇÃO DO ART. 115, DO CP. LAPSO TEMPORAL 
TRANSCORRIDO ENTRE O RECEBIMENTO DA 
DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA 
CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO 
PARA A ACUSAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE 
ACOLHIDA. PROVIMENTO DO RECURSO.

- Sendo o réu, ao tempo do crime, menor de 21 anos, conforme 
comprovação idônea, o prazo prescricional é reduzido de metade 
(art. 115 do CP). 

- Em se tratando de matéria de ordem pública, que pode ser 
aventada em qualquer fase processual e grau de jurisdição, 
impõe-se a extinção da punibilidade do agente, quando restar 
observado o decurso do lapso prescricional entre a data do 
recebimento da denúncia e da publicação da sentença 
condenatória, com o trânsito em julgado para o Ministério 
Público.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos 
acima identificados. 

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em declarar extinta a punibilidade pela 
prescrição.



RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por José Alberto 
Moreira Amorim, vulgo “Betinho”, em face da sentença de fls. 199/202, que condenou 
o réu nas sanções previstas no art. 155, § 1º, do CP e aplicou pena de 02 (dois) anos e 18 
(dezoito) dias de reclusão. cumulada com pena de multa fixada em 12 (doze) dias-
multa.. Por conseguinte, o sentenciado teve sua reprimenda privativa de liberdade 
substituída por duas restritivas de direito consistentes em: 

1) prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da 
condenação, e 
2) interdição temporária de direitos, também pelo mesmo prazo, 
consistente em o réu se recolher à sua residência, todos os dias, 
às 23:00 horas, com saída autorizada a partir das 05:00 horas da 
manhã.

Nas razões de fls. 229/234, o recorrente argúi, em sede de 
preliminar, a prescrição da pretensão punitiva e, no mérito, se socorre pela aplicação do 
princípio da insignificância, alegando que o objeto furtado era de pequeno valor, 
requerendo, ainda, a desclassificação do delito para furto simples, uma vez que não 
havia certeza de que a vítima estava no interior da casa na madrugada do delito.

Em contrarrazões, o representante ministerial primevo opina 
pelo provimento do apelo em razão do reconhecimento da preliminar de extinção da 
punibilidade em sede de preliminar e, caso não seja esse o entendimento do colegiado, 
pugna pelo desprovimento do recurso para manter in totum, a sentença recorrida (fls. 
236/239).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, em 
parecer subscrito pela Procuradora, Drª. Maria Lurdélia Diniz de A. Melo, opinou pela 
declaração da extinção da punibilidade, em razão da prescrição da pretensão punitiva do 
apelante (fls. 241/244).

É o relatório.
VOTO: 

Antes de adentrar ao mérito da presente apelação criminal 
analisaremos a preliminar aventada pelo réu, que visa o reconhecimento da 
ocorrência da prescrição retroativa da conduta perpetrada pelo ora apelante.

Prima facie, faz-se importante destacar a lição que se colhe da 
nossa mais autorizada doutrina sobre a prescrição da pretensão punitiva:

"Aceito pela generalidade das legislações modernas e pela maioria dos 
doutrinadores, o instituto encontra seu fundamento no interesse que tem o 
Estado em não deixar as relações jurídicas indefinidamente suspensas, pois 
essa incerteza contrasta com a própria natureza humana e é fonte de 
desordem, não vantajosa à sociedade. Trata-se, em razão do interesse social 



que carrega, de matéria de ordem pública, que beneficia muito mais a 
sociedade do que o criminoso, devendo ser declarada em qualquer momento 
processual, além de não poder ser renunciada pelo interessado, operando 
seus efeitos de pleno direito, mesmo contra a vontade daquele que 
diretamente deles se favorece". (in Prescrição Penal - José Júlio Lozano 
Júnior - SP - Saraiva - 2002 - p. 21/22. Referências a Aloysio Carvalho 
Filho e Vicenzo Manzini).

Ressalta, ainda, o Professor José Júlio Lozano Júnior, que:

"A prescrição penal é matéria de ordem pública e deve ser reconhecida pelo 
juiz em qualquer fase do processo, impedindo, inclusive, a análise do mérito 
da imputação e não podendo nem ao menos ser renunciada pelo interessado. 
Nesse sentido, dispõe o art. 61 do CPP: 'Em qualquer fase do processo, o 
juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício'". (ob. 
cit., p. 52).

Este também é o entendimento de Celso Delmanto:

"A prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se a qualquer outra questão e 
precede o mérito da própria ação penal" (In Código Penal Comentado - 
30a ed. - p. 176).

Feitas essas considerações, passo à análise da extinção da 
punibilidade do apelante em decorrência da prescrição, in casu, na forma retroativa.

De fato, assiste razão ao recorrente, pois, no caso dos autos, é 
forçoso convir que o Estado perdeu o direito de punir, haja vista a inquestionável 
configuração da prescrição da pretensão punitiva.

Ressalte-se que o apelante José Alberto Moreira de Amorim 
era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos de idade (ver Boletim 
Individual de fl. 21), o que , a teor do art. 115 do CP, reduz o prazo prescricional à 
metade.

Pois bem, como visto, a denúncia relata cometimento de crime 
de furto simples agravado pelo repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP) supostamente 
praticado pelo ora apelante, José Alberto Moreira de Amorim, fato acontecido no dia 09 
de fevereiro de 2007 (fls. 02/03-A).

A peça acusatória inicial foi recebida em data de 13 de abril de 
2007 (fl. 02), enquanto a sentença condenatória foi publicada em 25/11/2013 (fl. 204), 
assim, transcorreram mais de seis anos entre um marco e o outro.

Observe-se que o réu foi condenado pela prática delitiva descrita 
no art. 155, § 1, do CP, tendo o magistrado sentenciante fixado a seguinte pena privativa 
de liberdade em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão. 

Com efeito, no caso vertente, faz-se, ainda, necessário destacar 
que, como não houve recurso da acusação, a prescrição deve ser regulada pela pena 



aplicada, conforme determinam os §§ 1º e 2º do art. 110 do Código Penal, bem como a 
Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal. 
SÚMULA 146 DO STF: “A prescrição da ação penal regula-se pela pena 
concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”.

Ora, sendo o réu, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) 
anos de idade, reduz-se pela metade o prazo prescricional (art. 115 do CP), de modo 
que, a pena de reclusão a ele fixada: 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão – que 
prescreveria em 08 (oito) anos –  têm o referido limite diminuído para 04 (quatro) 
anos.

Por conseguinte, observa-se que o tempo decorrido entre a data 
do recebimento da denúncia (13/04/2007 – fl. 02) e a da publicação da sentença 
(25/11/2013 –  fl. 204), ultrapassa o lapso temporal de 04 (quatro) anos, período 
bastante à configuração da prescrição retroativa em relação ao sentenciado.

Destarte, acolho a preliminar de prejudicial de mérito arguida 
pelo recorrente/réu para reconhecer que o presente feito está fulminado pela prescrição 
em sua forma retroativa, implicando extinção da punibilidade do réu.

Ante o exposto, nos termos do artigo 109, incisos IV c/c os 
artigos 110, § 1º, 115, todos do Código Penal, acolho a preliminar aventada para 
declarar extinta a punibilidade do apelante/réu José Alberto Moreira de Amorim.

Prejudicada a análise de mérito da apelação criminal.

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 Dr. Marcos William de 
Oliveira (juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha 
Ramos), relator, e Joás de Brito Pereira Filho.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Francisco 
Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel 
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 14 de abril de 2015. 

Marcos William de Oliveira
juiz convocado


