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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº  0031516-72.2011.815.2002  –  Juizado da
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital
RELATOR: Des. Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Charles de Sousa Andrade
ADVOGADO: Antônio Ricardo de Oliveira Filho
APELADO: Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.  AMEAÇA.  APELAÇÃO
DEFENSIVA.  PLEITO  ABSOLUTÓRIO.
ANÁLISE  DESNECESSÁRIA.  PENA
CORPORAL  APLICADA  IN  CONCRETO
EM 3 (TRÊS)  MESES  DE  DETENÇÃO.
PRESCRIÇÃO.  DECORRIDOS  MAIS  DE
03 (TRÊS) ANOS ENTRE A PUBLICAÇÃO
DA  SENTENÇA  E  O  PRESENTE
ACÓRDÃO.  ART.  109,  VI,  DO  CP.
MATÉRIA  DE  ORDEM  PÚBLICA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

-  Considerando  o  instituto  da  extinção  da
pretensão punitiva pela prescrição retroativa
da pena in concreto, devido ao transcurso do
prazo  prescricional  entre  a  publicação  da
sentença e os dias atuais, nos termos dos arts.
109, VI, e 117, IV, ambos do Código Penal,
torna-se imperativo o seu reconhecimento e,
por  via  de  consequência,  a  decretação  da
extinção da punibilidade.

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 decretar  a  extinção da
punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva.
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RELATÓRIO

Perante  o  Juízo  da  1ª  Vara  Criminal  da  Comarca  da
Capital, Charles de Souza Andrade, devidamente qualificado, foi denunciado
como  incurso  nas  sanções  do  art.  147,  do  CP,  com preceitos  da  Lei  nº
11.340/06, conforme narrativa constante da exordial acusatória (fls. 02/03):

“Consta  dos  autos  que  no  mês  de  junho  do
corrente ano (2011), sem se ter precisão do dia, o acusado acima
qualificado, ameaçou Rosemira Evaristo da Silva, prometendo-
lhe de causar-lhe mal injusto e grave, no caso de matar-lhe.

Pelo  que  revela  o  procedimento  investigatório
que  embasa  esta  peça,  Charles  de  Souza  Andrade  conviveu
durante 7 anos, sob o regime de união estável,  com Rosemira
Evaristo da Silva, estando separado da mesma há cerca de um
ano e meio.

Ao descobrir que sua ex-companheira estava se
relacionando  com  outra  pessoa,  o  acusado  passou  exercer
violência psicológica sobre a mesma na medida em que passou
persegui-la, procurando-a no ambiente do trabalho e na escola
de seu filho, bem como passou a ameaçá-la de morte, além de
ofender-lhe a dignidade e o decoro, injuriando-a.

De  conformidade  com  o  que  foi  apurado  pela
autoridade  policial,  na  última  vez  que  o  ora  denunciado  se
encontrou com a vítima, ciente de que esta havia reconstituído
sua vida amorosa, passou a agredi-la verbalmente, chamando-a
de  'puta',  'rapariga',  'imunda'  e  'cachorra',  para,  em seguida,
ameaçado de morte, mandando-a 'ter cuidado', caso contrário a
eliminaria a sua vida, o que lhe intimidou, principalmente pelo
fato de Charles  de Souza Andrade já  ter  sido processado por
tentativa de homicídio contra uma ex-namorada.

Interrogado pela autoridade policial, Charles de
Souza Andrade negou as alegações que lhe foram feitas.”

Recebimento da Denúncia em 01.09.2011 (fl. 02).
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Instalado  o  Juizado  da  Violência  Doméstica  e  familiar
contra a Mulher da Comarca da Capital, por força da Resolução nº 38, de 14
de dezembro de 2011, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Capital declinou da
competência remetendo os autos ao mencionado Juizado (fl. 100).

 
Ultimada a instrução criminal e oferecidas as Alegações

Finais pelo Ministério Público (fls. 153/155) e pela Defesa (fls. 156/162), o
Juiz  a  quo sentenciou  (fls.  166/168),  julgando procedente a Denúncia,
condenando Charles de Souza Andrade como incurso nas penas do art. 147
do Código Penal, aplicando a pena da seguinte maneira:

Após a análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena-
base em 02 (dois) meses de detenção. Na 2ª fase dosimétrica, considerou a
agravante prevista no art. 61, II, “f” do CP, aumentando a pena em 01 (um)
mês, passando a pena para 03 (três) meses de detenção, a qual foi tornada
definitiva,  à  míngua  de  outras  circunstâncias  agravantes  ou  atenuantes,  e
causas de aumento ou de diminuição da pena. Para cumprimento da pena,
estabeleceu o regime inicial aberto.

O  Juiz  sentenciante  substituiu  a  pena  privativa  de
liberdade  por  uma  restritiva  de  direitos,  consistente  em  interdição
temporária de direitos, proibindo o réu de frequentar casas de shows, festas
públicas, prostíbulos, bares e similares pelo período da condenação. 

Irresignado  com  o  decisório,  o  acusado  apelou  a  esta
Superior Instância (fls. 169), requerendo, em suas razões (fls. 193/196),  a
reforma da sentença sob a alegação de falta de prova.

 
Encaminhados  os  autos  ao  representante  do  Ministério

Público,  a  douta  representante  do  Parquet ratificou,  à  fl.  200-v,  as
contrarrazões apresentadas às fls. 176/181, através das quais o Órgão Fiscal
da Lei requer seja negado provimento ao recurso de apelação.

Já nesta instância, seguiram os autos à douta Procuradoria
de Justiça que, em parecer, opinou pelo improvimento do apelo, bem como,
sobrevindo a  ratificação da condenação por esta  Câmara Criminal,  pugna
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pela imediata execução da pena imposta (fls. 204/207).

É o relatório.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

O recurso é tempestivo, já que interposto em 08/05/2013
(fl.  169),  tendo  sido  o  acusado  intimado  pessoalmente  da  Sentença
condenatória em 06/05/2013 (fl. 168-v). Além de ser adequado e independer
de preparo, por se tratar de ação penal pública, em observância à Súmula n°
24 do TJPB.

Logo, conheço do apelo.

DO MÉRITO:

DA PRESCRIÇÃO 

Da atenta leitura da decisão condenatória, constato que a
pena privativa de liberdade aplicada foi  de  03 (três)  meses de detenção,
substituída por uma restritiva de direitos, de modo que o prazo prescricional
é de 03 (três) anos, consoante dispõe o art. 109, VI, do CP.

Logo,  tendo transcorrido  lapso de  tempo superior  a  03
(três)  anos,  entre  a  data  da  publicação  da  Sentença,  ocorrida  em
24/04/2013 (fl. 168-v), e o julgamento da Apelação por este órgão recursal, é
de ser declarada, de ofício, a extinção da punibilidade do réu, pela prescrição
da pretensão punitiva.

Cuida-se, induvidosamente, da hipótese de incidência da
prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Com efeito, conta-se o prazo da prescrição retroativa pela
pena efetivamente imposta (pena em concreto), e não pelo máximo da pena
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aplicável (art. 110, §1º, do Código Penal), devendo haver nos autos sentença
condenatória com trânsito em julgado para a acusação.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial, in verbis:

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  ARTIGO  136
CAPUT  DO  CÓDIGO  PENAL.  NEGADO
PROVIMENTO AOS RECURSOS E DE OFÍCIO
DECLARADA  A  EXTINÇÃO  DA
PUNIBILIDADE,  COM  FUNDAMENTO  NOS
ARTIGOS 107, INCISO IV, E 109, INCISO VI,
DO CÓDIGO PENAL. Inexistência do crime de
tortura. Correta a desclassificação operada para o
delito  de  maus-tratos.  Critério  de  aplicação  da
pena  corretamente  aplicado.  Manutenção  da
sentença  em  sua  integralidade.  Declaração  de
extinção de punibilidade, de ofício. Fato ocorrido
em 07 de junho de 2006; denúncia recebida em 02
de julho de 2008; e a sentença publicada em 26 de
novembro  de  2009.  Pena  privativa  de  liberdade
aplicada  de  07(sete)  meses  de  detenção,  em
regime inicial semi-aberto. Infração penal anterior
à Lei nº 12.234/10. Transcorrido o lapso temporal
superior a dois anos entre a data da publicação da
sentença  e  a  presente  sessão  de  julgamento.
Ocorrência  da  prescrição.  RECURSOS
IMPROVIDOS.  DECLARADA DE  OFÍCIO  A
EXTINÇÃO  DA  PUNIBILIDADE  DO  RÉU”.
(TJRS - Apelação Crime Nº 70037555638 – Rel.
Des.  Jaime Piterman – DJ: 27/06/2013).

“APELAÇÃO  FURTO  QUALIFICADO
TENTADO. RÉU MENOR NA DATA DO FATO
DECURSO  DO  LAPSO  ENTRE  A DATA DA
PUBLICAÇÃO  DA  SENTENÇA
CONDENATÓRIA E O PRESENTE ACÓRDÃO
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RECONHECIMENTO. Necessidade:  Verificando
o transcurso de interregno superior ao previsto nos
incisos  do  art.  109  do  Código  Penal  e  a
menoridade  do  apelante  na  data  do  fato,
necessário  o  reconhecimento  da  prescrição  da
pretensão  punitiva  na  modalidade  retroativa.
Recurso  prejudicado  pela  superveniência  da
extinção da punibilidade pela prescrição”. (TJSP -
APL 0001524-69.2008.8.26.0093  -  Rel.  Des.  J.
Martins – DJ: 06/06/2013).

Por  tais  razões,  declaro  extinta  a  punibilidade do
apelante Charles de Sousa Andrade, pela prescrição da pretensão punitiva,
com base nos artigos 117, IV, e 109, VI, ambos do Código Penal.

É o meu voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Exmo. Sr. Des. Márcio
Murilo da Cunha Ramos, Presidente da Câmara Criminal, dele participando,
além de mim, relator, o Exmo. Sr. Dr. José Guedes Cavalcanti Neto (Juiz de
Direito convocado para substituir  o Exmo.  Sr.  Des.  Joás de Brito Pereira
Filho).

Presente  à  sessão  de  julgamento  o  Exmo.  Sr.  Dr.  José
Marcos Navarro Serrano, 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, 09 de Junho de 2016.

João Pessoa, 13 de Junho de 2016.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho 
                  Relator
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