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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO  Nº  0000512-96.2017.815.0000  –  7ª  Vara
Criminal da Comarca da Capital 
RELATOR: Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
RECORRENTE: Ricardo Vital de Almeida
ADVOGADO: Arnaldo Barbosa Escorel Júnior
RECORRIDO: Justiça Pública

RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  CRIMES  DE
INJÚRIA  E  DIFAMAÇÃO.  RECONHECIMENTO  DE
OFÍCIO  DA EXTINÇÃO  DA PUNIBILIDADE  FACE  A
PRESCRIÇÃO  PELA  PENA  EM  ABSTRATO.
IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. TESE DO RECORRENTE
APEGADA  A  PRESCRIÇÃO  RETROATIVA.
DESCABIMENTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO 

— Extingue-se  a  punibilidade  do  réu,  independentemente  de
aferição sobre a materialidade do crime ou a autoria daquele no
evento criminoso,  bem como sem necessidade de trânsito  em
julgado para acusação, face o reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva pela pena máxima cominada em abstrato no
preceito secundário do tipo penal.

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 desprover  o  recurso,  em
harmonia com o parecer. 

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Recurso  em  Sentido  Estrito interposto  por
Ricardo Vital de Almeida, contra decisão do Juiz Geraldo Emílio Porto, da 7ª Vara
Criminal  da  Comarca  da  Capital,  que  extinguiu  a  punibilidade  do  noticiado,  em
decorrência da prescrição da pretensão punitiva, levando em consideração a data do fato
e a pena máxima aplicada, sentença das fls. 180/181. 
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O recorrente apresentou notícia-crime, fls. 05/11, em desfavor
do jornalista conhecido por Fabiano Gomes, afirmando que este utilizando-se de notícia
veiculada por outro jornalista teria transmutado a realidade, afirmando fatos inverídicos
com animus difamandi e injuriandi.

Às fls.  162/165 o  membro  do  Ministério  Público  requereu  o
arquivamento  do  presente  inquérito,  convencido  da  ausência  de  materialidade  dos
crimes, face ao desaparecimento das mídias cujas imagens supostamente retratariam o
ato lesivo praticado pelo jornalista ao acusado.

Após ouvir a vítima, que irresignou-se com a possibilidade de
arquivamento, o Juiz  a quo remeteu os autos para o Procurador-Geral de Justiça, fls.
172,  que  através  de  assessoria  técnica,  prestada  pelo  Promotor  de  Justiça  Luís
Nicomedes de Figueiredo Neto, opinou pela devolução dos autos ao juízo de origem
para  que  houvesse  o  reconhecimento  da extinção da  punibilidade  do  noticiado pela
prescrição, nos termos do art. 107, inciso IV c/c art. 109, inciso V e 111, inciso I, todos
do Código Penal., fls. 176/178.

Sentença  de  fls.  180/181,  reconhecendo  a  prescrição,
considerando a pena máxima atribuída aos crimes e tomando como base a data que o
crime teria se consumado, dia 02 de julho de 2012.

Em suas razões recursais, fls. 184/185, alega o recorrente que há
grande conflito entre a decisão recorrida e o texto legal, considerando que não seria
possível contar a prescrição no período compreendido entre o fato e os dias atuais que
antecedem a apresentação da peça acusatória. 

Nas contrarrazões das fls. 187/190, a defesa do acusado pugnou
pelo desprovimento do recurso, aduzindo, em síntese, que os argumentos e dispositivos
legais  trazidos  no  recurso  não são  aplicáveis  ao  caso  concreto,  que  não  abordou  a
prescrição retroativa, mas sim a prescrição com base na pena in abstracto. 

Conservada a decisão em juízo de retratação, fls. 195.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça estadual, através do
Procurador  Álvaro  Gadelha  Campos,  no  seu  parecer  das  fls.  198/199,  opinou  pelo
desprovimento do recurso. 

É o relatório.
VOTO.

Não  merece  prosperar  as  razões  do  recorrente,  posto  que  é
imperativo o reconhecimento da prescrição nos termos da sentença, não merecendo essa
qualquer reproche. 

Com efeito,  o  fato  delitivo  data  de 02/07/2012 e  não  houve
recebimento da denúncia, na verdade houve a rejeição da notícia-crime, fls. 162/165. 

Neste sentido, e destacando que não há sentença condenatória
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com trânsito em julgado, há que se aplicar a regra do disposto no art. 109 do CP, que
preceitua: 

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).I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a
doze;II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não
excede a doze;III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro
anos e não excede a oito;IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a
dois anos e não excede a quatro;V - em quatro anos, se o máximo da pena é
igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;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).

Registre-se, por oportuno, que as razões recursais tentam revelar

que  o  art.  110  e  seu  §  1o do  Código  Penal,  são  entraves  ao  reconhecimento  da
prescrição  no  caso  dos  autos.  Queda-se  em  equívoco  o  recorrente,  posto  que  tal
dispositivo  legal  explicita  que  tal  regra  refere-se  a  hipóteses  onde  há  sentença
condenatória depois de transitada em julgado, o que não é o caso dos autos.

Ressalte-se,  por  fim  que,  ainda  que  trate-se  de  concurso  de
crimes, a análise da extinção da punibilidade deverá ser analisada, incidindo sobre a
pena de cada um, isoladamente, no comando do art. 119 do Código Penal. 

Assim, considerando que a pena máxima atribuída em abstrato
ao  crime de difamação,  consoante art.  139, do CP, é  de um ano de detenção e
multa, e nos termos do art. 140, do mesmo diploma, ao delito de  injúria é prevista
pena máxima in abstrato de 06 (seis) meses ou multa, ainda que tais penas sejam
aumentadas em 1/3 pela incidência do artigo 141, inciso II e III, do CP não superam 02
(dois) anos.

Desta feita, transcorrido prazo superior a 04 (três) anos, entre a
data  do  fato  (02/07/2012)  e  o  presente  momento,  conclui-se  que  a  punibilidade  do
noticiado está extinta pela prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, nos
termos do já referido art. 109, inciso V do Código Penal.

Ante o exposto, NEGO  PROVIMENTO  AO  RECURSO,
mantendo  inalterada  a  decisão  a  quo que de  ofício  reconhece  a  extinção  da
punibilidade do  noticiado, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
pela pena em abstrato. 

É como voto.

Presidiu o  julgamento,  com  voto,  o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal, dele
participando também os Excelentíssimos Senhores Desembargadores  Márcio Murilo
da Cunha Ramos, relator, Arnóbio Alves Teodósio e Marcos William de Oliveira (Juiz
de Direito convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador), vogal.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Francisco  Sagres

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12234.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12234.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12234.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12234.htm#art2


4

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, 17 de abril de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


