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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL nº 0000818-51.2002.815.0401  – Comarca  de 
Umbuzeiro

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio 
APELANTE : Benedito Nunes de Andrade
DEFENSORES : Clodoval Bento de Albuquerque
APELADO : A Justiça Pública  

APELAÇÃO CRIMINAL. Homicídio qualificado 
tentado. Art.  121, § 2º, I e IV, do CP. Condenação. 
Extinção  de  ofício  da  punibilidade  do  agente  em 
virtude  da  prescrição  retroativa.   Período  entre  o 
recebimento  da  denúncia  e  a  publicação  da 
pronúncia  superior  ao  estabelecido  na  redação  do 
art.  109,  II,  do  CP.  Acusado maior  de  70  anos  à 
época  da  sentença  condenatória.  Redução  pela 
metade dos  prazos  prescricionais.  Art.  115  do  CP. 
Declarada extinta a punibilidade do agente pela 
ocorrência  da  prescrição  retroativa  da 
pretensão punitiva do Estado.

− A prescrição retroativa regula-se pela pena 
aplicada em concreto, desde que, claro, tenha havido 
o trânsito em julgado para a acusação –  fato que 
ocorreu no presente processo. Ademais, se o acusado 
possuía  mais  de  70  anos  à  época  da  sentença 
condenatória,  seus  prazos  prescricionais  são 
reduzidos pela metade, nos termos do art. 115 do CP. 
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− Desse modo, se ao réu foi imposta pena de 09 
anos de reclusão, a prescrição ocorrerá em 16 anos, 
conforme dispõe o art. 109, II, do CP, que é reduzido, 
no caso, pela metade, uma vez que detinha mais de 
70  anos  à  época  de  sua  condenação  pelo  Júri, 
incidindo a prescrição retroativa entre o recebimento 
da denúncia e a publicação da pronúncia.

- Prescrição retroativa declarada de ofício.
  

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima 
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em conhecer do recurso e, de ofício, 
DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do agente, face à ocorrência 
da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, em desarmonia 
com o parece ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta (fl. 301) pelo réu 
Benedito Nunes de Andrade, vulgo “Carmin”, contra o veredicto popular 
proferido no Tribunal do Júri da Comarca de Umbuzeiro, que o condenou 
pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II e 
IV, c/c o art. 14, II, ambos do CP), a uma pena final de 09 anos de reclusão, 
a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Na denúncia, consta que o acusado foi o autor intelectual, 
na qualidade de mandante, da tentativa de assassinato da vítima Vicência 
Cosmo de Oliveira, sua companheira à época, fato ocorrido no dia 18 de 
julho de 2000, no Sítio Riacho de Natuba, Município de Natuba, termo da 
Comarca  de  Umbuzeiro,  quando,  por  volta  das  08h00,  a  vítima  se 
encontrava varrendo o terreiro de sua casa e foi atingida na cabeça por um 
disparo de arma de fogo efetuado por Lenilson da Silva, vulgo “Nem”, por 
encomenda do ora acusado.

Socorrida,  a  vítima  passou  18  dias  na  UTI  do  Hospital 
Antônio Targino, na cidade de Campina Grande, mas sobreviveu ao atentado 
contra a sua vida.
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Inicialmente, a vítima não procurou a polícia, com medo 
das ameaças do acusado, que dizia que a mataria caso ela o denunciasse às 
autoridades. Todavia, no ano de 2002, a vítima decidiu procurar a polícia.

Denúncia oferecida pelo crime de tentativa de homicídio e 
ameaça recebida no dia 18/09/2002 (fl. 02).

Decisão de pronúncia, nos termos da denúncia, publicada 
em 22/08/2012 (verso da fl. 243)

Realizado o Júri Popular no dia 07 de outubro de 2013 (ata 
às fls. 287/290), a acusação pediu a condenação nos termos da denúncia 
ofertada. A defesa, por sua vez, sustentou a tese de negativa de autoria.

O réu foi então condenado, nos termos do veredicto 
proferido pelos juízes populares, pelo crime de homicídio qualificado tentado 
a uma pena de 09 anos de reclusão.

Inconformado com a  decisão, o réu moveu o presente 
recurso apelatório,  em cujas razões de fls. 302/310, pede,  com base no 
permissivo da alínea “d”, inciso III, do art. 593 do CPP, a  anulação  do 
julgamento aduzindo que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária 
à prova dos autos, pois os testemunhos colhidos eram meramente de “ouvi 
dizer”. Pleiteia, de forma alternativa, a redução da pena imposta.

O Ministério Público ofereceu contra-razões (fls. 312/320) 
pedindo a manutenção da sentença recorrida no seu inteiro teor.  

A Procuradoria de Justiça, através de parecer da Sra. Dra. 
Maria Lurdélia Diniz de Albuquerque Melo, Procuradora de Justiça, opinou 
pelo desprovimento do apelo (fls. 325/328).

É o relatório.

VOTO: Exmo. Sr. Dr. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 
(Relator)

Conheço do recurso de apelação porquanto preenchidos 
todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos a sua admissibilidade.

Em relação à tempestividade, esclareço que o recurso foi 
interposto em 20 de janeiro de 2014, bem depois da sessão do Júri, ocorrida 
em 07 de outubro de 2013. Entretanto, o apelo é tempestivo, uma vez que o 
réu  não  se  encontrava  presente  ao  julgamento  e  foi  determinada a  sua 
intimação por edital, pelo prazo de 90, publicado em 29 de outubro de 2013 
(fl. 297). Como a intimação válida, no processo penal, é a última realizada e 
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a interposição se deu dentro do prazo de 90 dias da publicação do edital, há 
tempestividade no caso.

Da omissão do Júri: crime de ameaça

Anoto,  inicialmente,  que  houve  uma  falha  do  Júri:  o 
acusado foi  denunciado e pronunciado, como se observa à fl.  243,  pelos 
crimes de homicídio tentado e ameaça, mas, ao ser levado a julgamento no 
Júri,  só  foram  formulados  quesitos  em  relação  ao  crime  de  homicídio 
tentado, redundando em que, apesar de pronunciado por ameaça, o réu não 
foi julgado por esse crime.

Não  houve  recurso  ministerial,  logo,  apesar  de  o 
julgamento  conter  essa  inafastável  omissão,  ocorreu  a  preclusão  da 
possibilidade de corrigir a falha, em virtude da proibição da  reformatio in 
pejus e da força preclusiva dos atos processuais.

Da ocorrência da prescrição retroativa

De ofício, ademais, levanto questão prejudicial atinente à 
extinção de  sua punibilidade  pela ocorrência da prescrição retroativa da 
pretensão punitiva do Estado para o crime de homicídio tentado. Vejamos:

O apelante foi condenado pelo delito a uma  pena de 09 
(nove) anos de reclusão. Não houve recurso da acusação, de sorte que se 
aplica  o  art.  110,  §  1º,  do  CP,  pois,  ante  a  impossibilidade  de  haver 
majoração da sanção, a pena que deve regular a prescrição é a aplicada em 
concreto:

§ 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

O  acusado,  mesmo  antes  da  sentença  de  pronúncia, 
datada de 22/08/2012, possuía 70 anos, uma vez que a sua qualificação (fls. 
33/34) na esfera policial  certifica que ele nasceu em 21/10/1940,  sendo 
portador da identidade nº 1530677/PB.

Decorre daí que, como ele tinha mais de 70 anos à época 
de sua condenação pelo Júri, os seus prazos prescricionais reduzem-se pela 
metade, a teor do art. 115 do CP:

Art.  115  -  São  reduzidos  de  metade  os  prazos  de  
prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime,  
menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença,  
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maior de 70 (setenta) anos.   

Além  do  mais,  segundo  art.  109,  II,  do  CP,  quem  é 
condenado a 09 anos tem um prazo prescricional de pena de 16 anos, o que, 
no caso do acusado,  se reduz para 08 anos por ter ele, como já dito, 
mais de 70 anos à época de sua condenação pelo Júri.

Aplicando esse prazo prescricional entre o recebimento da 
denúncia,  marco  interruptivo,  e  a  publicação  da  decisão  de  pronúncia, 
próximo marco interruptivo, sem que houvesse qualquer caso de suspensão 
prescricional, observa-se que passaram mais de 08 anos, uma vez que o 
recebimento da denúncia se deu em 18/09/2002 (fl. 02) e a pronúncia foi 
publicada em 22/08/2012 (verso da fl. 243), quase 10 anos depois.

Nesse caso,  é  imperioso reconhecer  que,  em virtude da 
redução pela metade dos prazos prescricionais a que tem direito o apelante, 
a prescrição de sua pena é latente e deve ser declarada de ofício, ainda que 
não requerida pela defesa ou observada pela Procuradoria de Justiça.

 
Assim a jurisprudência:

APELAÇÃO  CRIMINAL  -  PRESCRIÇÃO  RETROATIVA  -  
ACUSADA MAIOR DE 70 ANOS AO TEMPO DA SENTENÇA - 
LAPSO  TEMPORAL  SUFICIENTE  -  EXTINÇÃO  DA 
PUNIBILIDADE  -  RECURSO  PROVIDO.  Possuindo  a 
apelante mais de 70 (setenta) anos na data da sentença,  
o prazo prescricional é reduzido pela metade, e, havendo  
o decurso linear de tempo necessário para que se decrete  
a extinção da punibilidade pelo fenômeno da prescrição,  
deve  esta  ser  conhecida  e  decretada  nesta  instância.  
Provimento ao recurso é medida que se impõe. (TJ-MG - 
APR:  10517070035848001  MG  ,  Relator: 
Antônio  Carlos  Cruvinel,  Data  de  Julgamento: 
24/09/2013, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA 
CRIMINAL, Data de Publicação: 03/10/2013)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ARTIGO 115 DO CÓDIGO 
PENAL.  PRAZO  PRESCRICIONAL.  REDUÇÃO  PELA 
METADE. ACUSADO MAIOR DE 70 ANOS. - O Supremo 
Tribunal  Federal  e  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  
orientam-se no sentido de que o direito à redução pela  
metade  do  prazo  prescricional  somente  exsurge  se  o 
acusado tenha completado 70 anos até a data da primeira  
condenação, seja decretada por sentença ou por acórdão.  
- Recurso desprovido. (TRF-3 - AGEXPE: 12246 SP 
0012246-96.2011.4.03.6119,  Relator: 
DESEMBARGADOR FEDERAL PEIXOTO JUNIOR, 
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Data  de  Julgamento:  21/05/2013,  SEGUNDA 
TURMA)

PENAL.  PROCESSUAL  PENAL.  FALSO  TESTEMUNHO. 
SENTENÇA  CONDENATÓRIA  TRANSITADA  EM  JULGADO 
PARA A ACUSAÇÃO. PENA IN CONCRETO DE 1 ANO E 2  
MESES. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ACUSADO MAIOR DE 
70  ANOS.  REDUÇÃO  DO  PRAZO  PRESCRICIONAL.  
EXTINÇÃO  DA  PUNIBILIDADE  EXAME  DO  MÉRITO 
PREJUDICADO.  SÚMULA  241  DO  TFR.  1.  A  prescrição 
depois da sentença condenatória com trânsito em julgado  
para a acusação, ou depois de improvido seu recurso é  
regulada  pelo  quantum  da  pena  aplicada  ao  crime  2.  
Observando-se  o  quantum  da  pena  concretamente  
aplicada,  1  ano  e  2  meses,  a  prescrição  do  delito  em 
comento,  falso  testemunho,  se  opera  em  4  anos.  
Entretanto, há que se considerar a idade do apelante, à  
época da prolação da sentença. 3. Neste sentido, o art.  
115 do Código Penal diz que serão reduzidos pela metade  
os  prazos  prescricionais  quando  o  criminoso  era,  ao  
tempo  do  crime,  menor  de  21  anos,  ou,  na  data  da  
sentença,  maior  de  70  anos.  4.  Como  o  apelante  era 
maior  de 70 anos na data da prolação da sentença,  o  
prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, sendo,  
portanto, 2 anos. 5. No caso em apreço, verifica-se que  
entre a data do recebimento da denúncia 04/11/2009 (fls.  
09/10),  e  a  prolação  da  sentença  condenatória,  
15/11/2011,  transcorreu  lapso  de  tempo  superior  a  2  
anos, suficiente, pois, para que se opere a prescrição da 
pretensão  punitiva,  estando,  portanto,  extinta  a  
punibilidade do acusado, nos termos dos artigos 107, inc.  
IV, 110, parágrafo 1º e 115, todos do Código Penal. 6. "A  
extinção  da  punibilidade  pela  prescrição  da  pretensão 
punitiva  prejudica  o  exame  do  mérito  da  apelação 
criminal."  (Súmula  241  do  TFR).  7.  Extinção  da 
punibilidade  do  acusado  pela  ocorrência  da  prescrição  
retroativa.  Apelação  prejudicada. (TRF-5  -  APR: 
200983030011155  ,  Relator:  Desembargador 
Federal  Emiliano  Zapata  Leitão,  Data  de 
Julgamento:  29/11/2012,  Primeira  Turma, 
Data de Publicação: 06/12/2012)
 

Isto posto, nos termos do art. 110, §1º, c/c o inciso II, 
art. 109, e art. 115, todos do Código Penal, conheço do recurso e, de ofício, 
DECLARO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do agente, face à ocorrência 
da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, em desarmonia 
com o parece ministerial.
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Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Arnóbio Alves Teodósio,  Presidente, em exercício, 
da Câmara Criminal e Relator, dele participando os  Excelentíssimos 
Senhores Desembargadores, João Benedito da Silva (com jurisdição 
limitada), Revisor, e Luiz Sílvio Ramalho Júnior. 

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor 
Paulo Barbosa de Almeida, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal 
“Desembargador Manoel Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba,  em João Pessoa, 27  de 
novembro de 2014.

É como voto.

     Des. Arnóbio Alves Teodósio
                Relator


