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GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL  Nº 0003614-77.2011.815.0731 –  1ª Vara da Comarca de
Cabedelo
RELATOR:  Tércio Chaves de Moura, Juiz de Direito convocado em substituição ao
Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: Otávio Miguel de Jesus Neto
ADVOGADO(A): Thiago Santos Alves, OAB/PB 14.815
APELADO: Ministério Público do Estado da Paraíba

APELAÇÃO CRIMINAL — CRIME DE VIOLAÇÃO DE
DOMICÍLIO  —  CONDENAÇÃO  —  IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA  —  PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSÃO
PUNITIVA, NA FORMA RETROATIVA, PELA PENA IN
CONCRETO —  PERÍODO ENTRE A  DATA  DO
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA
SENTENÇA  SUPERIOR AO LAPSO  PRESCRICIONAL
PREVISTO  NA  LEI  PENAL  —  EXTINÇÃO  DA
PUNIBILIDADE — RECONHECIMENTO DE OFÍCIO —
PREJUDICIALIDADE DO RECURSO.

—  A  extinção  da  punibilidade,  face  o  reconhecimento  da
prescrição retroativa, é medida que se impõe quando, tomando
por base a pena em concreto fixada na sentença, ante o trânsito
em  julgado  para  a  acusação,  verifica-se  o  transcurso  do
respectivo lapso prescricional entre a data do recebimento da
denúncia e a publicação da sentença.

—  Resta  prejudicada  a  análise  das  razões  recursais,  face  a
prescrição da pretensão punitiva estatal, reconhecida de ofício.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em declarar extinta a punibilidade
do  réu  pela  prescrição  da  pretensão  punitiva,  na  forma  retroativa,  e,  por
conseguinte, julgar prejudicado o apelo, nos termos do voto do relator. 



RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal interposta por Otávio Miguel de
Jesus Neto, em face da sentença das fls.111/114, prolatada pela Juiz de Direito  da 1ª
Vara da Comarca de Cabedelo, Salvador de Oliveira Vasconcelos, nos autos da ação
penal acima numerada, promovida pelo Ministério Público do Estado da Paraíba,  que
julgou  parcialmente  procedente  a  denúncia  para  lhe  condenar pela  prática  do
crime de violação de domicílio, previsto no art. 150, § 1º, do CP, aplicando uma
pena privativa de liberdade de 6 (seis) meses de detenção, que foi substituída por
pena de multa, fixada em 10 (dez) dias-multa no valor unitário de 1/30 (um trinta
avos) do salário-mínimo, vigente à época do fato.

Narra a denúncia que, em 16/06/2011, por volta das 21 horas, no
Cabedelo Clube, na cidade de Cabedelo-PB, o acusado encontrou sua ex-companheira
Maria Arlene da Silva Santos e a convidou para dançar, contudo, como não foi aceito o
convite, o réu mordeu-lhe as costas, tendo a vítima revidado a ofensa. Na sequência, a
ofendida se dirigiu para sua residência, localizada na Rua José Gonçalves de Oliveira,
Recanto  do  Poço,  Cabedelo-PB,  quando,  por  volta  das  3  horas  da  manhã,  foi
surpreendida pelo réu,  que  arrombou a porta da referida casa e contra sua vontade
permaneceu no interior  do  imóvel,  onde passou a  dormir.  Por  fim,  historia,  a  peça
acusatória que o acusado costuma proferir ameaças de morte contra a vítima e, no dia
11/06/2011, após uma discussão entre ambos, praticou vias de fato contra a ofendida,
batendo-lhe no braço e a empurrando contra a parede. 

Em suas  razões  recursais,  fls.  122/125,  alega  o  apelante,  em
síntese, atipicidade da conduta lhe imputada, requerendo, por conseguinte, absolvição. 

Nas  contrarrazões  das  fls.  133/135,  o  Promotor  de  Justiça
pugnou pelo desprovimento do recurso apelatório. 

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, através do Procurador
José Roseno Neto, no seu parecer das fls. 141/143, opinou pela declaração da extinção
da punibilidade do recorrente, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva. 

É o relatório.
VOTO.

Compulsando os autos, reconheço  a prescrição retroativa da
pretensão punitiva do Estado, com consequente extinção da punibilidade  do  ora
apelante, em relação ao crime de violação de domicílio, a que foi condenado. 

Com efeito, tendo em vista que já houve, no caso, o trânsito em
julgado para a acusação,  a prescrição, nos termos do art. 110, § 1º, do CP, regula-se
pela pena aplicada em concreto. 

No  caso,  ao acusado foi imposta  uma  pena  privativa  de
liberdade  de  6  (seis)  meses  de  detenção,  portanto,  o  prazo  prescricional  a  ser
considerado, é o de 3 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

Por sua  vez,  o  recebimento  da  denúncia,  primeiro  marco



interruptivo da prescrição, ocorreu em 16/08/2012 (fls. 35).

Assim, considerando que a sentença já transitou em julgado para
a acusação e as prescrições do art. 109, VI e art. 110,  § 1º, ambos do Código Penal,
embora  não  haja  datado,  nos  autos,  o  dia  da  publicação  da  sentença  (na  hipótese,
segundo marco interruptivo),  verifico que transcorreram mais de três anos entre o
dia do recebimento da denúncia e a data da prolação da sentença (16/08/2016). 

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,  verificando-se:  (Redação dada
pela Lei nº 12.234, de 2010).

(...)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.(Redação
dada pela Lei nº 12.234, de 2010).   

(…)

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.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 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.(Redação  dada  pela  Lei  nº  12.234,  de
2010).

(...)

Diante  do  exposto,  RECONHEÇO,  DE  OFÍCIO,  A
PRESCRIÇÃO  RETROATIVA DA PRETENSÃO  PUNITIVA, DECLARANDO
EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante, quanto ao crime do art. 150, § 1º, do CP, a
que foi condenado. E, em consequência, JULGO PREJUDICADO O PRESENTE
APELO. 

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
João Benedito da Silva, decano no exercício da Presidência da Câmara Criminal, dele
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Tércio Chaves de Moura
(Juiz convocado, com jurisdição limitada, para substituir  o Des.  Márcio Murilo da
Cunha Ramos), relator, Arnóbio Alves Teodósio, revisor, e Marcos William de Oliveira
(Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador).  Ausente
justificadamente o Des. Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Joaci  Juvino  da
Costa Silva, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de
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Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba,  em João
Pessoa, 12 de abril de 2018.

Juiz de Direito convocado Tércio Chaves de Moura
                     Relator 


