
                                        PODER JUDICIÁRIO                                      
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO BENEDITO DA SILVA

ACÓRDÃO                                                                                                                              
APELAÇÃO CRIMINAL  Nº 2002230-36.2013.815.0000
RELATOR        : Dr. Marcos William de Oliveira, Juiz convocado em substituição
ao  Des. João Benedito da Silva
ORIGEM          : 2ª Vara  da comarca de Monteiro
APELANTE     : Temistocles Maciel Ayres Júnior 
ADVOGADO   : Valdemir Ferreira de Lucena
APELADO       :   Justiça Pública                                                                                          

APELAÇÃO  CRIMINAL CRIME  DE  TRÂNSITO.
HOMICIDIO  E  LESÃO  CORPORAL
CONDENAÇÃO.INCONFORMISMO DEFENSIVO.
APLICAÇÃO  DA  PENA.  SUPLICA  PELA
REFORMA.  PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PENA
EM  CONCRETO.  DECURSO  DO  LAPSO
TEMPORAL ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO
DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA.
RECONHECIMENTO.  EXTINÇÃO  DA
PUNIBILIDADE.  OCORRÊNCIA.  DECLARAÇÃO
QUE SE IMPÕE. PROVIMENTO.

A apresentação  tardia  das  razões  recursais  não
passa  de  mera  irregularidade,  considerando-se
tempestivo  o  recurso,  desde  que  a  intenção  de
apelar  tenha se  formalizado no qüinqüídio  legal,
determinado pelo art.  593 do Código de Processo
Penal. 

Transitada  em  julgado  a  sentença  condenatória
para a acusação e verificando que entre a data do
recebimento  da  denúncia  e  a  publicação  da
sentença,  transcorreu lapso prescricional superior
ao determinado pela pena in concreto, impõe-se o
reconhecimento  da  extinção  da  punibilidade  em
favor  do  agente  pela  ocorrência  da  prescrição
retroativa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10616608/artigo-593-do-decreto-lei-n-3689-de-03-de-outubro-de-1941
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033703/c%C3%B3digo-processo-penal-decreto-lei-3689-41
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033703/c%C3%B3digo-processo-penal-decreto-lei-3689-41
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da  Paraíba,  por  unanimidade,  em  DAR  PROVIMENTO AO  APELO,  E,  DE
OFÍCIO, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR. 

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal interposta  por Temistocles

Maciel Ayres Júnior (fl. 422), contra sentença proferida pelo Juízo de Direito

da 2ª Vara da  Comarca de Monteiro  (fls.  411/416), que o condenou como

incurso  nas  sanções  dos  arts.  302  e  303,  ambos  do  Código  de  Trânsito

Brasileiro,  c/c  o  art.  70 do Código Penal,   uma pena de  02(dois)  anos e

04(quatro)  meses  de  detenção,  sendo  a  reprimenda  substituída  por  duas

restritivas de direito. 

Em suas razões às fls. 436/446,  o ora apelante alega em síntese,

a ocorrência de erros materiais na sentença: a) – a pena definitiva fixada com

relação ao homicidio culposo, foi  de 02(dois) anos de detenção, no entanto, a

pena base conforme  previsto no art. 121, § 3º, que é de 01(um), daí porque

teria  ocorrido  a prescrição; b) –  a  pena definitiva  para  os  crimes de lesão

corporal  culposa,  fora  fixada  em  06(seis)  meses  de  detenção,  quando  na

verdade deveria ter sido em 02(dois) meses, nos precisos termos do art. 129,§

6º do CP, restando demonstrada a prescrição; c) - a inexistência de concurso

formal  de  crimes  em  face  da  ocorrência  da  prescrição  dos  crimes

menores(lesão  corporal  culposa)  e,  d) –  prescrição  da  pena  acessória  da

suspensão da habilitação..

Contrarrazoando  o  recurso  (fls.472/475),  o  Ministério  Público

pugna,  preliminarmente, pelo  não  conhecimento  das  razões  haja  vista  a

apresentação extemporânea, e no mérito, para que seja declarada a extinção

da punibilidade apenas com relação ao crime previsto no art. 303 do CTB.

A  douta  Procuradoria  de  Justiça  (fls.483/488),  opinou  pela

Desembargador João Benedito da Silva
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rejeição  da  preliminar,  argüida  pelo  Parquet,  pelo  desprovimento  do  apelo,

porém,  no  mérito  que  seja  declarada  de  oficio  a  prescrição  da  pretensão

punitiva do delito do art. 303 do CTB.

É o relatório. 

V O T O 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO.

Inicialmente, o representante Ministerial  a quo,  pugna pelo não

conhecimento do recurso, haja vista a apresentação extemporânea das razões

do apelo.

No entanto, sem razão.

Pois  bem!  Relativamente  ao  fato  de  as  razões  terem  sido

apresentadas após o prazo legal de oito dias, friso que, conforme sedimentada

jurisprudência  apresentado  o  termo  de  recurso  no  quinquídio  legal,  a

extemporaneidade das razões configura mera irregularidade, que não é capaz

de ensejar o não conhecimento do recurso. Vejamos:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
CRIME  MILITAR.  TENTATIVA  DE  HOMICÍDIO
QUALIFICADO.  1.  RAZÕES  RECURSAIS  DO
MINISTÉRIO  PÚBLICO.  APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA.  IRREGULARIDADE. 2.
REVISÃO  DA  PENA.  ANÁLISE  SUBJETIVA.
INVIABILIDADE  PERANTE  ESTA  CORTE
SUPERIOR EM TEMA DE HABEAS CORPUS. 3.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A
apresentação  extemporânea  das  razões
recursais pelo Ministério Público não impedem
o conhecimento  da  apelação  no  prazo  legal,
configurando  mera  irregularidade.
Precedentes. 2.(...).  3. Agravo regimental a que

Desembargador João Benedito da Silva

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103402/crime-militar-lei-9299-96
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se  nega  provimento"(STJ.  AgRg  no  HC
221537/DF,  Rel.  Ministro  MARCO  AURÉLIO
BELLIZZE,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
13/12/2011, DJe 01/02/2012, grifei). 

"PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.
PRELIMINAR.  RAZÕES  DE  APELAÇÃO
EXTEMPORÂNEAS. MERA IRREGULARIDADE.
(...)  1.  A  apresentação  extemporânea  das
razões recursais constitui mera irregularidade,
não  afetando  a  admissibilidade  de  recurso
tempestivamente  interposto. (...)"  (TJMG.
Apelação  Criminal  1.0702.07.412207-9/001,
Relator  (a):  Des.(a)  Maria  Luíza de Marilac ,  3ª
CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/05/2013,
publicação  da  sumula  em  03/06/2013,  grifei).  

Portanto,  tendo o apelante  recorrido tempestivamente(fl.422), as

razões apresentadas fora do prazo legal, constitui mera irregularidade.

Assim, rejeito a preliminar. 

DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

Como acima relatado, trata-se os presentes autos de  Apelação

Criminal interposta  por Temistocles  Maciel  Ayres  Júnior  contra  sentença

proferida pelo  Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Monteiro, que o

condenou como incurso nas sanções dos arts. 302 e 303, ambos do Código de

Trânsito  Brasileiro,  a   uma pena definitiva de  02(dois)  anos e 04(quatro)

meses de detenção.

Em suas razões o apelante apontou erro material  na sentença

condenatória com relação a reprimenda aplicada, daí porque teria ocorrido a

extinção da punibilidade pela prescrição retroativa..

Analisando  os  presentes  autos,  reconheço  a  ocorrência  da

Desembargador João Benedito da Silva
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extinção da punibilidade, não pelos fundamentos invocado pelo apelante(erro

material), mas pela ocorrência da Extinção da Punibilidade, pela pena aplicada

no decisum, nos termos dos artigos 109 e 110, ambos  do Código Penal.

Pela  prescrição  retroativa,  modalidade  de  causa  extintiva  de

punibilidade, tendo a pena sido fixada pelo Juízo  a quo,  e já transitada em

julgado  para a acusação, passa-se a considerar a sanção penal  in concreto

como paradigma para efeitos da prescrição, conforme determinado no art. 110,

§ 1º do Código Penal, in verbis:

 
“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.
§  1º  -  A  prescrição  depois  da  sentença
condenatória  com  trânsito  em  julgado  para  a
acusação, ou depois de improvido o seu recurso
regula-se pela pena aplicada.” 

À vista disso, passo à análise do caso em concreto:

Compulsando os autos, verifica-se que a  denuncia foi recebida

em  21.11.2006(fl.115), a  sentença  publicada no dia  03.06.2013 (fl.416v), o

representante do Ministério  Público intimado da sentença (fl.416v),  já  tendo

transitado em julgado.

No caso em apreço, constata-se que o ora apelante foi condenado

como incurso nas sanções do  artigo 302 do CTB, a uma pena definitiva de

02(dois) anos  de detenção e nos termos do art.  293, do CTB, a uma  pena

de 06(seis) meses de suspensão da habilitação  para dirigir veiculo automotor,

e  art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro(duas vezes), em 06(seis) meses

e além de suspensão de  06(seis) meses de suspensão de habilitação para

dirigir veiculo,  previsto no art. 293 do CTB.  Ao final, reconheceu o concurso

formal,  previsto no  art. 70 do CP, aumentando a pena em 1/6(um sexto),

totalizando em 02(dois) anos e 04(quatro) meses de detenção.

Desembargador João Benedito da Silva
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No caso de concurso de crimes, para prescrição conta-se cada

uma   das  penas  isoladamente,  conforme  o  disposto  no  art.  119  do  CP,

vejamos:

Art.  119  -  No caso de concurso de crimes, a
extinção da punibilidade incidirá sobre a pena
de cada um, isoladamente. 

 Dessa  forma,  constatando-se  isoladamente  cada  reprimenda

aplicada,  verifica-se  que  são  inferiores  a   02(dois)  anos,  operando-se  a

prescrição em 04 (oito) anos  ,   conforme prevê  a redação do artigo 109, IV do

Código Penal, verbis:

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). 
(….)
V -  em quatro anos, se o máximo da pena é
igual   a  1(um)  ano,  ou  sendo  superior  não
exceda a 2(dois); 

Nesse norte,  ultrapassado o prazo de  04(quatro) anos  entre o

recebimento  da  denuncia  e  a  publicação  da  sentença,  impõem-se  o

reconhecimento  da  incidência  da  prescrição  da  pretensão  punitiva  na

modalidade retroativa.

Forte em tais razões, DOU PROVIMENTO AO APELO, para, nos

termos dos artigos 109,  inciso IV c/c artigo 110, § 1º c/c art. 119, todos do

Código Penal,  declarar extinta a punibilidade do réu, pela ocorrência da

prescrição retroativa.

Desembargador João Benedito da Silva
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É como voto.

Presidiu  a  sessão,  o  Exmo.  Sr.  Des.  Arnóbio  Alves  Teodósio,

Presidente,  em exercício,  da  Câmara Criminal.  Participaram do julgamento,

além do relator, o Exmo.   Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o Exmo. Sr.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho. Presente à sessão a Exma. Sra. Dra. Maria

Lurdélia Diniz de Albuquerque Melo, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 09 (nove) dias do mês de dezembro do ano de 2014.

Dr. Marcos William de Oliveira
Juiz de Direito convocado

RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


