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AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática.  Habeas corpus não 
conhecido. Prescrição da pretensão punitiva propriamente dita. 
Alegada ausência de intimação do decreto condenatório para a 
acusação.  Ausência  da  nitidez  necessária  a  embasar  os 
fundamentos  do  interesse  aduzido.  Ônus  dos  impetrantes. 
Necessidade de dados claros e suficientes para a análise do 
writ.  Constrangimento  ilegal  não  verificado.  Manutenção  da 
decisão. Desprovimento do agravo.

-  Evidenciada  a  instrução  deficiente  da  inicial  de  habeas  
corpus, deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a  
decisão que não conheceu liminarmente da ordem, a teor do  
art.  252 do Regimento Interno deste Tribunal,  haja vista que  
cumpre  aos  impetrantes,  no  momento  do  ajuizamento  da  
ordem, demonstrar, através de narrativa lógica e clara o seu  
pleito, para a imediata compreensão do caso.

VISTOS,  RELATADOS E DISCUTIDOS estes  autos,  em que  são 
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à 
unanimidade, no desprovimento do agravo interno, nos termos do voto do Relator, e em 
harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por  José Batista de Oliveira 
contra  a  decisão  monocrática  às  fs.  324/325v.,  que  não  conheceu,  liminarmente,  da 
ordem, em razão da ausência de dados claros e suficientes para análise do suposto 
constrangimento ilegal  suportado pelo paciente, nos termos do art.  252 do Regimento 
Interno do Tribunal de Justiça deste Estado (fs. 329/332).



Alega o agravante, prefacialmente, a tempestividade do recurso, e, 
ato  contínuo,  que  “o  habeas  corpus  em  voga  foi  injustamente  denegado,  
monocraticamente, uma vez que o paciente, ora agravante, está preso até a presente  
data, pois como já dito alhures, está patente a ocorrência da prescrição, já que temos que  
nos basear  na sentença de primeiro  grau,  com pena concretizada em 07 anos e 06  
meses, muito embora como já dito Vossa Excelência, não tenha ocorrido o trânsito em  
julgado para a acusação, o que de fato não houve, porquanto a decisão do eminente  
magistrado às  fls.  177 do caderno processual,  afirmar  não ter  sido  ambas as  partes  
intimadas  do  édito  condenatório” (f.  330),  reiterando  os  argumentos  e  alegações 
constantes na peça inicial do habeas corpus.  

Pugna, ao final, pelo provimento do presente agravo interno, a fim de 
que seja reformada a decisão de indeferimento monocrático do habeas corpus impetrado, 
reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva, com a expedição de alvará de soltura 
para que o paciente, ora agravante, seja posto em liberdade.

Parecer  da  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opinando  pela 
manutenção da decisão monocrática, nos termos em que foi lançada nos autos, com o 
consequente desprovimento do agravo interno (fs. 336/339).

É o relatório.

- VOTO – Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Júnior – Relator – 

O agravo interno deve ser desprovido.

Inicialmente,  destaque-se que a  aplicação prática  do princípio  da 
fungibilidade recursal determina a equivalência terminológica das inúmeras hipóteses de 
nomenclatura do agravo interno. A verdade é que a interposição deste recurso independe 
do  nomen  iuris  adotado,  sendo  certo  que  não  implicará  qualquer  prejuízo  ao  seu 
conteúdo,  cabimento  e/ou  efeitos.  Assim,  sem  maiores  discussões,  presentes  os 
requisitos de admissibilidade, recebo o presente agravo regimental como agravo interno.

- DA TEMPESTIVIDADE

Cumpre-se registrar  que  o  agravo  interno deve  ser  interposto  no 
prazo de cinco (5) dias, a contar da data da publicação da decisão recorrida. No caso em 
análise, observa-se que a decisão foi publicada, no Diário de Justiça Eletrônico do TJPB, 
em 03 de novembro de 2014 (f.  326), começando a fluir o prazo para interposição de 
agravo interno a partir do dia 04 de novembro de 2014 (terça-feira), encerrando-se, assim, 
em  10  de  novembro  de  2014  (segunda-feira),  e,  tendo  sido  o  referido  recurso 
protocolizado nesta mesma data (f. 329), portanto, de acordo com o prazo legal, mostra-
se, dessa feita, tempestivo.

- DA DECISÃO AGRAVADA

Inexiste  o  que  se  reparar  na  decisão  agravada,  que  deve  ser 
mantida  pelos  seus  próprios  fundamentos,  não  prosperando  a  inconformidade  do 
agravante, pois este não trouxe argumentos capazes de afastar os termos da decisão 
recorrida. 



Conforme se depreende dos autos, busca o recorrente a reforma da 
decisão monocrática às fs. 324/325v., que não conheceu da ordem de habeas corpus por 
ausência de informações claras e concisas para análise do pedido inicial, a teor do ar. 252 
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

No presente recurso, o agravante repete os mesmos fundamentos 
levantados e afastados no primeiro grau de jurisdição, e reiterados no presente writ.

Na  decisão  monocrática  atacada,  esclareci  que  o  pedido  dos 
impetrantes não se sustenta, pois, ao passo que alegam a inexistência de intimação do 
Ministério  Público  da  sentença  penal  condenatória,  o  que  inviabiliza  a  ocorrência  da 
prescrição da pretensão executória, por ser exigência deste instituto o trânsito em julgado 
para acusação, requererem que o cômputo do prazo prescricional se dê pela pena em 
concreto, determinada no decisum condenatório, faltando ao pleito narrativa lógica e clara 
para sua compreensão. Vejamos:

“Pelo que se verifica, após informarem que o Órgão Ministerial não  
foi  intimado  da  sentença  condenatória,  requerem  a  aplicação  da 
prescrição tratada no art. 110, § 1º, do Código Penal (prescrição da  
pretensão  executória),  a  ser  regulada  pela  pena  aplicada  na 
sentença,  a  teor  do art.  109,  III,  do  mesmo Diploma Legal  (doze  
anos)” (f. 325).

E, continuo:

“Como se sabe, em sede de Habeas Corpus, faz-se necessário que  
o impetrante demonstre, através de prova pré-constituída  indene de  
dúvidas, o constrangimento suportado pelo paciente. Ocorre que, no 
caso em análise, o alegado constrangimento não se revela com a  
nitidez necessária, posto que os impetrantes não se desincumbiram 
do  ônus  de  demonstrarem  a  veemência  do  interesse  alegado,  
merecendo,  assim,  aplicação o  art.  252 do Regimento  Interno do 
Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba:  “Art.  252.  Quando  o  pedido  for  
manifestamente  incabível,  ou  for  manifesta  a  incompetência  do  
Tribunal  para  dele  conhecer  originariamente,  ou  se  tratar  de  
reiteração de outro com os mesmos fundamentos,  ou,  ainda,  não 
vier  devidamente  instruído,  liminarmente  dele  não  se  
conhecerá.” Nessa medida, para que se possa apreciar a alegação 
de que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, necessários  
se faz que a inicial desta ação venha acompanhada de dados claros  
e suficientes para análise,  o que não se verificou na hipótese” (f. 
325v. - grifo nosso).

É  de  ressaltar,  outrossim,  que  a  autoridade  coatora  já  havia 
prolatado  duas  decisões,  em  primeiro  grau,  rechaçando,  exaustivamente,  o  mesmo 
pedido dos impetrantes, conforme se verifica às fs. 257/258 e 274/276, e nos excertos 
colacionados na decisão monocrática, inclusive, prestando informações às fs. 284/286, 
aduzindo que o trânsito  em julgado para o Ministério  Público se deu em 05/09/2003, 
consoante certidão às fs. 172v. e 295.

Pelo que se percebe, o equívoco do agravante refere-se à distinção 
entre os institutos da prescrição da pretensão executória e da prescrição da pretensão 
punitiva propriamente dita, bem como sobre o que se entende por pena in abstrato e pena 



in  concreto,  temas acerca dos quais se confunde.  Seguem trechos das alegações do 
agravante:

“O agravante entende, com a devida vênia, que o habeas corpus em 
voga foi injustamente denegado, monocraticamente, uma vez que o  
paciente,  ora requerente,  estar  preso injustamente até a presente  
data,  pois  como  já  dito  alhures,  está  patente  a  ocorrência  da  
prescrição, já que temos que nos basear na sentença de primeiro 
grau,  com  pena  concretizada  de  07  anos  e  06  meses,  muito 
embora, como já dito por Vossa Excelência,  não tenha ocorrido o 
transito em julgado para a acusação, o que de fato não houve...” 
(f. 330 - grifo nosso).

“(...)  o que almeja o peticionário é o reconhecimento de que o  
Representante  do  Órgão  Ministerial  em  momento  algum  foi  
intimado da sentença condenatória (...) porquanto, se não houve 
intimação do MP como já dito às fls. 177, a prescrição regular-se-á 
pela pena em abstrato, logo se a pena em abstrato para o delito  
em voga não ultrapassou os oito anos,  a  manutenção dele no 
cárcere em razão daquele decisum, data vênia, é ilegal, já que desta  
feita temos a ocorrência da prescrição, que é o que se busca desde  
o nascedouro deste remédio heroico” (fs. 330/331  - grifo nosso).

A  prescrição  da  pretensão  executória  também  conhecida  como 
prescrição da condenação, ocorre quando o Estado perde o seu poder-dever de executar 
uma sanção penal definitivamente imposta, regulando-se pela pena privativa de liberdade,  
ou seja, pela pena em concreto, fixada na sentença ou no acórdão,  com trânsito em 
julgado  para  a  acusação,  devidamente,  certificado  nos  autos,  e,  por  isso,  não 
podendo mais ser alterada (CP, art. 110, § 1º), cujo termo inicial de contagem do prazo é  
regulado pelo art. 112, I, do Código Penal. Observe-se:

“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, os quais se aumentam de um terço, se o  
condenado  é  reincidente.  §  1o  A prescrição,  depois  da  sentença 
condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de  
improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo,  
em  nenhuma  hipótese,  ter  por  termo  inicial  data  anterior  à  da  
denúncia ou queixa.” 

“Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a  
correr: I- do dia em que transita em julgado a sentença condenatória,  
para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena  
ou o livramento condicional;”

Já, a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita é regulada 
pela pena  máxima in abstrato  contida no tipo penal, variando de acordo com os lapsos 
fixados no art. 109 e seus incisos do Código Penal.  

“Art.  109.  A prescrição,  antes  de transitar  em julgado a sentença  
final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se  
pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime (...)”

Assim,  tratando-se do crime de roubo duplamente  majorado,  que 
tem  pena  máxima  em  abstrato  de  quinze  anos  de  reclusão,  cujo  decurso  do  prazo 



prescricional se dá em vinte anos (CP, art. 109, I) e, iniciando-se o cômputo de tal prazo a 
partir do recebimento da denúncia, que, no caso dos autos, ocorreu em 03 de abril de 
2001 (f. 12), a prescrição somente seria atingida em 03 de abril de 2021.

O  agravante  é  controverso,  ao  alegar  que  a  acusação,  até  a 
presente data, não foi intimada da sentença penal condenatória, e pretender ver aplicada,  
para cálculo da prescrição, a pena em concreto definida na sentença, qual seja sete anos 
e seis meses de reclusão (f. 176), cujo prazo prescricional seria de doze anos (CP, art. 
109, III). Contudo, tal pleito, como já explicitado, não encontra respaldo legal.

Nesse caso – de ausência de intimação da acusação da sentença 
condenatória -, somente poderia se utilizar para cômputo do prazo prescricional a pena 
máxima em abstrato estipulada no tipo penal, isso porque é requisito da prescrição da 
pretensão executória a intimação do Ministério do Público da sentença, o que reafirma o 
agravante não ter ocorrido in casu.

Tal conclusão é decorrência lógica dos institutos em questão, pois, 
para se falar  em prescrição da pretensão executória  é  imprescindível  a  intimação da 
acusação da sentença condenatória e, caso esta não tenha ocorrido, apenas se pode 
tratar de prescrição da pretensão punitiva propriamente dita.

Ademais, a autoridade coatora afirmou, ao prestar suas informações, 
que o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação ocorreu em 05 
de setembro de 2003, não podendo mais se falar em prescrição da pretensão punitiva 
propriamente  dita,  mas,  tão somente,  em prescrição da pretensão executória,  que se 
efetivaria,  se  possível  fosse,  em  05  de  setembro  de  2015,  haja  vista  que  a  pena 
concretizada  na  sentença  não  excedeu  a  oito  anos,  sendo  de  doze  anos  o  prazo 
prescricional; elucidando, ainda, as dúvidas dos impetrantes, acerca da certidão à f. 173,  
ao consignar que a tornou sem efeito, segundo se verifica à f. 308, em razão de ter sido,  
equivocadamente, aduzida com outra data pelo servidor responsável. Atente-se:

“...apenas  ressalto  que  o  Ministério  Público  foi  intimado  da 
sentença no dia 12/03/2003 (certidão à f. 172) e que o trânsito em  
julgado para o MP se deu em 05/09/2003 (certidão à f. 172v.). O 
despacho que tornou sem efeito a certidão do trânsito em julgado  
refere-se  a  outra  certidão  de  f.  173  que,  equivocadamente  foi  
aduzidos pelo servidor com outra data, revelando assim um erro de  
ordem material” (f. 285 - grifo nosso).

Conclui-se,  portanto,  que,  levando-se  em  conta  quaisquer  dos 
marcos prescricionais, seja da prescrição da pretensão executória, seja da prescrição da 
pretensão  punitiva  propriamente  dita,  ambos  não  foram  atingidos,  pois,  quanto  ao 
primeiro, só ocorreria em 03 de setembro de 2015 e, quanto ao segundo, apenas, em 03 
de abril de 2021.

Destarte,  não  encontra  mais  embasamento  as  alegações  do 
agravante, pois este já foi recolhido ao cárcere, desde 08/10/2013 (f. 251), não tendo 
sido  atingidos  quaisquer  prazos  prescricionais,  quando  da  sua  prisão,  inexistindo 
constrangimento ilegal, mas, apenas, o devido cumprimento das determinações judiciais, 
e, tampouco, quaisquer subsídios a ensejar a reforma da decisão monocrática.

Como  se  sabe,  o  rito  do  habeas  corpus  pressupõe  prova  pré-
constituída do direito alegado,  devendo a parte demonstrar,  de maneira inequívoca,  a 



existência do indigitado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, ônus do qual não 
se desincumbiram os impetrantes.

A decisão vergastada, portanto, não merece nenhum reparo.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.1

Presidiu  a  sessão  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  João 
Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os Excelentíssimos 
Senhores Desembargadores Luiz Silvio Ramalho Júnior, Relator, Carlos Martins Beltrão 
Filho e Márcio Murilo da Cunha Ramos.

Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  o 
Excelentíssimo Senhor Francisco Sagres Macedo Vieira, 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, 28 de  
abril de 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                         - Relator -
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