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ACÓRDÃO

APELAÇÃO  CRIMINAL Nº  0000384-56.2012.815.0031  –  Comarca  de  Alagoa
Grande/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: José Francisco Rodrigues
ADVOGADO: Antônio Fernandes de Oliveira Filho.
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL.  TIPOS PREVISTOS NA
LEI  Nº  9.503/1997.  HOMICÍDIO  CULPOSO  NO
TRÂNSITO (ART. 302) E AFASTAR DO LOCAL DO
ACIDENTE  (ART.  305).  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  ANÁLISE
INTEMPESTIVIDADE  DO  RECURSO.  FLUÊNCIA
DO  PRAZO  APÓS  A  ÚLTIMA  INTIMAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO DO PRECEITO DO ART. 593,
I, DO CPP. NÃO CONHECIMENTO. PREJUDICIAL
DE  MÉRITO  EM  RELAÇÃO  AO  ART.  305.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ART. 61 DO CPP.
OBSERVÂNCIA  DA  PRESCRIÇÃO
“INTERCORRENTE”  DA PRETENSÃO  PUNITIVA
ESTATAL. DECORRÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL
SUPERIOR A QUATRO ANOS ENTRE A DATA DA
DENÚNCIA E  A PUBLICAÇÃO  DA SENTENÇA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO
TIPO  PREVISTO  NO  ART.  305.
RECONHECIMENTO  DA  PRESCRIÇÃO  DE
OFÍCIO.

Impõe-se o não conhecimento do apelo diante do seu
oferecimento depois de transcorrido o quinquídio legal,
que flui após a última intimação, e não da data em que
foi  juntado  aos  autos  o  mandado  devidamente
cumprido.

Sobrevindo  a  prescrição  retroativa  ou  intercorrente,  esta
deve  ser  conhecida  e  declarada  em  qualquer  fase  do
processo, inclusive de ofício, sendo seu cômputo calculado,
para a extinção da punibilidade do réu, com base na pena
posta em concreto pelo Juiz, devendo, ademais, a sentença
ter transitado em julgado para a acusação.

“A prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se a qualquer
outra questão e precede o mérito da própria ação penal”.
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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 e preliminarmente, em não conhecer do apelo e, de
ofício, decretar a extinção da punibilidade do tipo previsto no art. 305 da Lei 9.503/97,
nos termos do voto do Relator. Oficie-se.

RELATÓRIO

Perante  a Comarca  de  Alagoa  Grande/PB,  José  Francisco
Rodrigues, devidamente qualificado, foi denunciado como incurso nas sanções do art.
302, parágrafo único, inciso III c/c com os artigos 304 e 305 da Lei 9.503/97, na forma
do artigo 69, do Código Penal, pelos fatos a seguir narrados:

“Consta  do  encarte  inquisitorial,  que  no  dia  29  de
fevereiro do corrente ano, por volta das 09:30 horas,
na rodovia PB — 075,  que liga a cidade de Alagoa
Grande  PB  à  Alagoinha  —  PB,  nas  imediações  da
Fazenda  Santa  Terezinha,  neste  município,  o
denunciado José Francisco Rodrigues, ceifou  a vida
da  vítima  Paulo  Roberto  Marques,  na  direção  de
veículo automotor.

Emerge das peças informativas, que no dia do fato, o
denunciado,  conduzindo  um  veículo  da  marca
Volkswagen,  modelo  Saveiro,  cor  branca,  placa  n.°
KLO-1931/PB,  colidiu  com a  motocicleta  da  marca
Honda,  tipo  XR/250,  Tornado,  cor  amarela,  placa
MOP-8237/PB, guiada pela vítima, a qual após cair de
uma ribanceira, veio a óbito.
 
Exsurge dos autos, que após a colisão, o denunciado
evadiu-se  do  local,  deixando  de  prestar  imediato
socorro  à  vítima.  Que  o  denunciado  confessou  a
prática do fato delituoso, na esfera policial.

A  materialidade  do  fato  delituoso  encontra-se
devidamente comprovada nos autos, através do Laudo
de Exame Cadavérico de fls”. 

Denúncia recebida em 26/09/2012 (fls. 45).

Instruído  regularmente  o  processo,  ao  término  da  audiência  de
instrução, o magistrado abriu vistas as partes presentes para as alegações finais. 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000384-56.2012.815.0031                  C.M.B.F.                                                    2



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

A acusação apresentou suas alegações finais às fls. 168/178. Por
seu turno, a Defesa apresenta às fls. 185/186 através do advogado Fábio Lívio da Silva
Mariano.

Em seguida, o juiz singular julgou procedente em parte o pedido
(fls. 187/190), condenando o acusado, nas penas do art. 302, caput, c/c com o art. 305
da Lei 9.503/97, na forma do artigo 69, do Código Penal, e absolvê-lo do art. art. 304
da Lei nº 9.503/97, fixando a pena definitiva de 02 (dois) anos e 8 (oito) meses de
detenção e 02 (dois) anos e 8 (oito) meses de suspensão da habilitação para dirigir
veículo  automotor,  bem assim,  50  (cinquenta)  dias-multa, no  valor  unitário  de  um
trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente atualizado quando
do seu pagamento, em regime aberto. (fls. 187/190).

A pena privativa de liberdade foi substituída por 02 (duas) penas
restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade ou a entidade
pública e multa, nos moldes determinados pelo juiz da Execução de Penas Alternativas.

A sentença foi publicada no DJE no dia 14 de fevereiro de 2017,
conforme demonstra a certidão de fls. (fls. 232).

O denunciado foi intimado no dia 31 de março de 2017 (fls. 228)

Irresignado com o decisório adverso, o censurado recorreu a esta
superior instância, patrocinado pelo advogado Antônio Fernando de Oliveira Filho, que
apresenta o apelo no dia 24/05/2017 (fls. 214/218), pugnando pela reforma do julgado,
preliminarmente,  pleiteia  o  reconhecimento  da prescrição de  toda  a  ação penal,  no
mérito,  roga  para  seja  declarar  “a  improcedência  da  denúncia  e  absolvição  do
demandante; devido à ausência de provas, seja pericial ou testemunhal e especialmente
pela existência de culpa exclusiva da vítima; por ser medida da mais lídima Justiça”.

Certificada a intempestividade do recurso às fls. 232.

Ofertadas as contrarrazões ministeriais (fls. 234/245), seguiram os
autos, já nesta instância, à douta Procuradoria de Justiça, que, em parecer da lavra da
Dra.  Maria  Lurdélia  Diniz  de  Albuquerque  Melo,  opinou  pelo  reconhecimento  da
prescrição em relação ao art. 305 da Lei nº 9.503/97 e, no mérito, pelo desprovimento
do recurso. (fls. 260/264).

É o relatório.

VOTO
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JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Convém ressaltar,  de  início,  que,  interposto o recurso,  cabe ao
juízo de primeiro grau verificar a possibilidade de seu processamento, realizando uma
análise  acerca  de  sua  admissibilidade,  aferindo,  assim,  se  estão  presentes  os
pressupostos  objetivos  (cabimento,  previsão  legal,  adequabilidade,  regularidade
procedimental e tempestividade) e subjetivos (legitimidade e interesse para recorrer,
este intimamente ligado à sucumbência). 

Todavia, o recebimento da súplica pela instância a quo não subtrai
do  juízo  ad  quem o  reexame  dos  pressupostos  recursais.  Nesse  sentir,  o  juízo  de
prelibação é feito em dois graus, ressalvada a hipótese de recurso para o mesmo órgão
julgador.

Feita  essa  explanação,  denota-se,  na  hipótese  dos  autos,  que o
recurso não foi  interposto no prazo legal  previsto no art.  593,  I,  do CPP,  fato que
impede o seu conhecimento. 

“Art. 593 do CPP: Caberá apelação no prazo de 5 (cinco)
dias:
I – das sentenças definitivas de condenação ou absolvição
proferidas por juiz singular”.

Para chegar a essa conclusão, faz-se mister analisar as datas de
intimação e interposição do recurso. Vejamos:

O advogado do réu foi intimado pelo diário da Justiça DJE no dia
14 de fevereiro de 2017 (fls. 232)

Por sua vez, o réu tomo conhecimento do julgado no dia  31 de
março de 2017 (fls. 228), sexta-feira, de modo que, levando-se em conta a data da
última ciência e o prazo de 05 (cinco) dias, previsto no supramencionado dispositivo
legal, conclui-se que o dies ad quem seria o dia 07/04/2017, sexta-feira.

Entretanto,  o  recorrente  somente  interpôs  sua  apelação  no  dia
24/05/2017  (fls.  214/218),  de  forma  extemporânea,  portanto,  devendo,  em
consequência disso, ser considerado intempestivo o presente recurso.

Sabe-se, à luz do art. 798, § 5°, “a”, do Código de Processo Penal,
que os prazos correrão da intimação. Quanto a essa dedução, não existe dúvida alguma,
eis que a jurisprudência do STJ e do STF é assente no sentido de que o prazo para
interposição de recurso criminal começa a correr da intimação, e não da juntada aos
autos do mandado devidamente cumprido, como se pode observar destes arestos ora
trazidos à colação, in verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000384-56.2012.815.0031                  C.M.B.F.                                                    4



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

“CRIMINAL.  HC.  DUPLICATA  SIMULADA.
PROCESSO  PENAL.  TERMO  INICIAL.  APELAÇÃO.
INTIMAÇÃO. ORDEM DENEGADA. I - O prazo para a
interposição do recurso de apelação criminal  inicia-se na
data da efetiva intimação e não da juntada do mandado aos
autos.  (Precedentes  do  c.  STF  e  do  STJ).  II  -  Ordem
denegada”  (STJ – RHC 38553 – RS – 5ª T. – Rel. Min.
Gilson Dipp – DJU 09.02.2005 – p. 211). 

“EMENTA:  DIREITO  PROCESSUAL  PENAL.
APELAÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL (ART. 798, § 5º,
DO  CPP).  ‘HABEAS  CORPUS’.  1.  É  pacífica  a
jurisprudência do STF, no sentido de que o curso do prazo,
para  apelação,  se  inicia  após  a  intimação  do  réu  e  seu
defensor (art.  798, § 5º,  ‘a’, do CPP) - e não apenas da
juntada  do  mandado.  Precedentes.  2.  Assim  decidiu  o
acórdão do STJ,  que denegou o ‘writ’ lá  impetrado,  por
considerar  correto  o  do  TJSP,  que  não  conheceu  de
apelação  por  intempestiva,  interposta  fora  do  prazo
respectivo,  assim  contado.  3.  ‘HC’ indeferido”  (STF  –
RHC 80666 – SP – 1ª T. – Rel. Min. Sydney Sanches –
DJU 22.06.2001 – p. 23).

Ademais, é imperioso registrar que o Supremo Tribunal Federal,
na Súmula 710, ratificou essa tese, segundo a qual, “no processo penal, contam-se os
prazos da data da intimação, e não da juntada aos autos do mandado ou da carta
precatória ou de ordem”.

Nesse diapasão, atente-se para os seguintes julgados:

APELAÇÃO.  CRIMES  CONTRA  O  PATRIMÔNIO.
FURTO.  INTEMPESTIVIDADE.  RECURSO  NÃO
CONHECIDO. - Considerando que,  na hipótese,  o prazo
para  interposição  do  recurso  de  apelação  pela  defesa
constituída é de 05 dias (art. 593, CPP), tendo como seu
termo inicial  o primeiro dia útil  subseqüente à intimação
pessoal do réu da sentença condenatória (e não da juntada
da carta precatória, conforme entendimento já sumulado no
STF  e  segundo  precedentes  desta  Câmara),  última
efetivada,  verifica-se  que  o  recurso  é  intempestivo,  pois
protocolado  depois  de  transcorrido  o  prazo  legal.  -
Conseqüentemente,  sendo  a  tempestividade  pressuposto
recursal  extrínseco,  não  há  outro  caminho  senão  o  não-
conhecimento  do  apelo  defensivo.  Apelo  não  conhecido.
(TJRS – Processo nº 70035392794 -  Rel. Des. Dálvio Leite
Dias Teixeira – DJ: 28/09/2011)
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“APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  DUPLAMENTE
QUALIFICADO.  SENTENÇA  CONDENATÓRIA.
RECURSO  DA DEFESA.  INTERPOSIÇÃO  FORA DO
PRAZO  LEGAL.  INTEMPESTIVIDADE.  RECURSO
NÃO CONHECIDO.  I  -  Conforme  preceitua  o  art.  593,
inciso  I,  do  código  de  processo  penal,  o  prazo  para  a
interposição de apelação, no caso de réu representado por
advogado  particular,  é  de  05  (cinco)  dias,  contados  da
última intimação, seja deste ou do acusado. II - Interposto o
recurso apelatório após o término do quinquídio legal, não
há como este ser conhecido, porquanto intempestivo. III -
Recurso  não  conhecido”.  (TJCE  -   APL  165-
83.2000.8.06.0170/1  -  Rel.  Juiz  Conv.  Luiz  Evaldo
Gonçalves Leite - DJCE 03/06/2011 -  Pág. 86)  

Diante ao exposto, não conheço do apelo.

DA  PREJUDICIAL  DE  MÉRITO  –  DA  PRESCRIÇÃO
“INTERCORRENTE”

O  apelante  busca  através  do  apelo,  que  seja  reconhecida  a
prescrição de forma genérica, todavia, ao compulsar os autos, vislumbro, a ocorrência
da prescrição intercorrente (CP 107, IV, e 110, § 1°), tão somente, ao delito prescrito no
305, da Lei nº 9.503/97, isto porque, em relação a este tipo penal, o magistrado aplicou
a pena de 06 (seis) meses de detenção, bem assim, a suspensão por igual período, da
habilitação para dirigir veículo automotor.

Sendo assim, nesse particular, deve ser declarada a extinção da
punibilidade, em favor do recorrente,  pois decorreu lapso prescricional superior a 3
(três) anos, frente a pena de detenção 06 (seis) meses de detenção. Portanto, dentro dos
parâmetros  estabelecidos no art.  109,  VI,  do Código Penal,  no que se  verifica dita
prejudicial  de  mérito  entre  a  data  do  recebimento  da  denúncia  (26/09/2012) e  a
publicação da sentença em cartório (10/01/2017 – fl. 190v).

Passados  mais  de  04  (quatro)  anos  entre  o  recebimento  da
denúncia e a publicação da sentença, é de se reconhecer a prescrição da pena aplicada
em relação ao art. 305, da Lei nº 9.503/97, nos termos delineados pelo inciso VI do art.
109 do Código Penal, de vez que mais benéfica aos apelantes. In verbis:

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

Como é sabido, por ser matéria de ordem pública e vindo a se
configurar  no  processo,  a  análise  da  prescrição  sobrepõe-se  e  precede  aos  demais
pleitos,  cuja  apreciação,  em razão disso,  torna-se  inócua  (superada),  pela  perda  de
objeto.

Este, também, é o entendimento de Celso Delmanto (in Código
Penal Comentado. 6. ed., São Paulo: Renovar, 2002, p. 219):

“A prescrição da pretensão punitiva (“da ação”) é matéria de
ordem pública. Em qualquer fase do processo – de ofício ou
a  requerimento  das  partes  –  deve  ser  decretada,  quando
reconhecida  (CPP,  art.  61).  A  prescrição  da  pretensão
punitiva sobrepõe-se a qualquer outra questão e precede ao
mérito da própria ação penal.”

No  presente  caso,  a  hipótese  a  ser  aqui  declarada  se  refere  à
chamada prescrição “superveniente” (intercorrente ou subsequente), que, também, se
vale da contagem do prazo com base na pena imposta (em concreto) e não pelo máximo
da pena aplicável (art. 110, § 1º, do CP), devendo, ainda, haver nos autos sentença
condenatória com trânsito em julgado para a acusação.

A prescrição  punitiva  na  modalidade  superveniente  é  causa  da
extinção da punibilidade, que impede o conhecimento do mérito do recurso e torna
insubsistente os efeitos da condenação, até porque, claro, não ocorreu o trânsito em
julgado da sentença para defesa.

Dita prescrição, por ser também uma modalidade da prescrição da
pretensão  punitiva,  e,  apaga  a  pena  e  todos  e  quaisquer  efeitos  da  sentença
condenatória, sejam principais ou secundários.

A propósito:

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  FURTO.  CONDENAÇÃO.
PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSÃO  PUNITIVA.
EXTINÇÃO  DA  PUNIBILIDADE.  PROVIMENTO  DO
RECURSO.  Constatando  a  ocorrência  da  prescrição  da
pretensão punitiva estatal, por ser matéria de ordem pública,
deve ser reconhecida tão logo observada. Julga-se extinta a
punibilidade  diante  do  reconhecimento  de  prescrição
retroativa. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº
00090743219998152003,  Câmara  Especializada  Criminal,
Relator DES. JOÃO BENEDITO DA SILVA , j. em 05-04-
2018)
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APELAÇÃO  CRIMINAL.  Violação  de  Direito  Autoral.
Artigo 184, § 1º do Código Penal. Preliminar. Prescrição da
pretensão  punitiva  na  modalidade  retroativa.  Ocorrência.
Regulação pela  pena aplicada  na sentença.  Transcurso do
prazo  prescricional  entre  o  recebimento  da  denúncia  e  a
publicação da sentença. Acolhimento. - Após o trânsito em
julgado da sentença penal condenatória para a acusação, a
prescrição  é  regulada  pela  pena  efetivamente  aplicada.  -
Ocorrida  a  prescrição  da  pretensão  punitiva  entre  o
recebimento da denúncia e a publicação da sentença, resta
extinta a punibilidade do agente, nos termos do art. 109, VI,
c/c art. 110, § 1º e 115, todos do CP. - Prejudicada a análise
do  mérito  recursal.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00535989420118152003,  Câmara
Especializada  Criminal,  Relator  DES.  ARNÓBIO ALVES
TEODÓSIO , j. em 27-03-2018)
 
APELAÇÃO  CRIMINAL.  POSSE  IRREGULAR  DE
ARMA  DE  FOGO  DE  USO  PERMITIDO,  USURA,
EXTORSÃO  INDIRETA  E  EXTORSÃO.
CONDENAÇÃO.  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 condenatória,
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.(TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00005218620058150741,  Câmara  Especializada  Criminal,
Relator DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS ,
j. em 01-03-2018)”.

Desta  feita,  no  caso  sub  examine,  já  tendo  decorrido  o  lapso
prescricional estabelecido na Lei Penal (CP 109, VI), perde o Estado o jus puniendi,
pelo decurso de prazo.
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A propósito,  reza  a  Súmula  n°  146  do  Pretório  Excelso:  “A
prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando
não há recurso da acusação”.

Nesses  termos,  por  ser  matéria  de  ordem pública,  a  prescrição
deve ser conhecida e declarada em qualquer fase do processo, podendo até mesmo ser
de ofício, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

Portanto,  reconheço  a  prescrição  superveniente  da  pretensão
punitiva, para decretar a extinção da punibilidade do réu em relação a pena aplicada de
06 (seis) meses de detenção e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
pelo  prazo  de  06  (seis)  meses,  referentes  ao  tipo  delineado no art.  305,  da  Lei  nº
9.503/97, o que faço com fulcro nos arts. 107, IV, 109, VI, e 110, § 1°, todos do Código
Penal.

Ante  todo  o  exposto,  em  harmonia  com  o  parecer  da  douta
Procuradoria de Justiça,  não conheço do apelo, pela intempestividade, e de ofício,
declaro extinta a punibilidade, pela prescrição em relação ao crime previsto no
art. 305 do CTB.

É o meu voto.

Cópia desta decisão serve como ofício de notificação.

Presidi  o  julgamento,  como  Presidente  da  Câmara  Criminal,
votando, além de mim, Relator, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Arnóbio
Alves  Teodósio  (1º  vogal)  e  Marcos  William  de  Oliveira  (Juiz  convocado  até  o
preenchimento da vaga de Desembargador).

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor Doutor
José Roseno Neto, 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, em 10 de
abril de 2018.

João Pessoa, 23 de abril de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                       Relator
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