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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº  0006910-14.2010.815.2002 –  Vara Militar  da
Comarca da Capital
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Humberto Carlos Pereira do Nascimento
ADVOGADO: Joilma de Oliveira F. A. Santos (OAB/PB 6.954)
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL. CRIMES  MILITARES.
EVASÃO  COM  ARROMBAMENTO  DE  PRISÃO
MILITAR E ATO OBSCENO. ARTS. 180, § 1º E 238
DO  CÓDIGO  PENAL  MILITAR.  MATERIALIDADE  E
AUTORIA INDUBITÁVEIS. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO
DA PENA. ALEGADA EXACERBAÇÃO. OCORRÊNCIA.
MAGISTRADA  QUE,  AO  FINAL,  FIXA  A  PENA  EM
SEU PATAMAR MÁXIMO. EXAGERO CONFIGURADO.
REDUÇÃO  QUE  SE  IMPÕE. PROVIMENTO.  NOVO
QUANTUM DA PENA INFERIOR A 1 (UM) ANO DE
DETENÇÃO.  TRÂNSITO  EM  JULGADO  PARA  A
ACUSAÇÃO. TRANSCURSO DE MAIS DE 2 (DOIS)
ANOS  ENTRE  A  DATA  DO  RECEBIMENTO  DA
DENÚNCIA  E  DA  SENTENÇA  CONDENATÓRIA.
ARTS.  123,  IV  E  125,  VII,  §  1º,  DO  MESMO
DIPLOMA  LEGAL.  RECONHECIMENTO  DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO.

1.  A  magistrada  analisou,  corretamente,  as
circunstâncias  judiciais,  porém,  se  houve  com
excesso  ao  fixar  a  reprimenda,  finalizando,  para
ambos os crimes, na previsão máxima, de modo
que a redução é medida que se impõe,  a fim de
que  seja  imposta  ao  acusado  sanção  justa  e
suficiente para reprovação e prevenção do crime.

2. Com a nova dosimetria e quantum final da pena
in  concreto,  considerando transcorrido  prazo
superior ao que dispõe o artigo 125, inciso VII, do
Código  Penal  Militar,  entre  a  data  do  início  do
processo  (recebimento  da  denúncia)  e  a  da
publicação  da  sentença,  deve  ser  decretada,  de
ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da
pretensão de punir, na sua forma retroativa.

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, em dar provimento ao recurso para diminuir a
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pena e, em consequência, declarar extinta a punibilidade do agente, pelo decurso
do prazo prescricional, nos termos dos arts. 123, IV e 125, VII, § 1º, do Código
Penal Militar.

RELATÓRIO

Perante a Auditoria Militar da Comarca da Capital,  Humberto
Carlos Pereira do Nascimento, 1º SGT, devidamente qualificado nos autos, foi
denunciado como incurso nas sanções dos arts. 180, § 1º, 259, parágrafo único e
238, todos do Código Penal Militar, acusado de, no dia 29 de janeiro de 2010, por
volta das 10h20min, utilizando um porrete, fazer um buraco na parte de baixo da
carceragem do 1º BPM, onde se encontrava custodiado, destruindo bem público
e, de lá, evadir, despido e segurando o porrete, praticando, com isso, ato obsceno
(fls. 2-3).

Após perseguição, o denunciado foi preso ao lado do Teatro
Santa Rosa.

Instruído regularmente o processo e submetido ao Conselho
de  Sentença,  a  denúncia  foi  julgada  parcialmente  procedente,  absolvendo  o
apelante quanto ao crime previsto no art. 259, parágrafo único do Código Penal
Militar (dano) e condenando-o nos termos dos arts. 180, § 1º e 238, tendo a
magistrada, após análise das circunstâncias judiciais, fixado a pena da seguinte
maneira (fls. 148-159):

1) para o crime previsto no art. 180, § 1º, do CPM (evasão com arrombamento de
prisão militar):  pena base em 8 (oito)  meses de detenção.  Na segunda fase,
reconheceu a reincidência e agravou a pena em 4 (quatro) meses), tornando-a
definitiva em 1 (um) ano de detenção.

2) para o crime previsto no art. 238 do CPM (ato obsceno): pena base em 8 (oito)
meses de detenção. Na segunda fase, reconheceu a reincidência e agravou a pena
em 4 (quatro) meses), tornando-a definitiva em 1 (um) ano de detenção.

3) ao final, atenta às regras do concurso material de crimes (art. 79 do CPM),
somou as penas, totalizando 2 (dois) anos de detenção. Não fixou o regime de
cumprimento  e  não  aplicou  o  benefício  do  art.  84  do  mesmo  diploma  legal
(suspensão  condicional  da  pena).  Ao  final,  concedeu  o  direito  de  apelar  em
liberdade.

Irresignado com o decisório adverso e devidamente intimado
do seu teor,  recorreu, tempestivamente, o acusado a esta Superior Instância,
pugnando, tão somente, pela redução da pena (fls. 166, 170-174).
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Ofertadas  as  contrarrazões  ministeriais  (fls.  176-178),
seguiram os autos, já nesta Instância, à douta Procuradoria-Geral de Justiça que,
em parecer, opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 183-189).

É o relatório.

VOTO

1. Exame do recurso

Segundo emerge das razões recursais, o apelante postula a
reforma da sentença, a fim de que seja reduzido quantum da pena fixada.

O réu foi  sentenciado e condenado ao cumprimento de  2
(dois) anos de detenção, por haver infringido os termos dos arts. 180, § 1º e 238
do CPM, que dispõem:

“Art. 180. Evadir-se, ou tentar evadir-se o prêso ou
internado, usando de violência contra a pessoa: 
Pena  -  detenção,  de  um  a  dois  anos,  além  da
correspondente à violência. 
1º  Se  a  evasão  ou  a  tentativa  ocorre  mediante
arrombamento da prisão militar: 
Pena - detenção, de seis meses a um ano.”

“Art. 238. Praticar ato obsceno em lugar sujeito à
administração militar: 
Pena - detenção de três meses a um ano.”

A  insurreição  se  limita  à  redução  da  pena  aplicada  ao
recorrente, por entendê-la exacerbada.

Entendo merecer razão ao suplicante. Explico.

Os  crimes  nos  quais  o  apelante  restou  condenado  prevêm
penas de detenção que variam de seis meses a um ano, para o art. 180, § 1º, do
CPM e de três meses a um ano para o crime previsto no art. 238 do mesmo
diploma legal.

Com efeito, de uma simples leitura da sentença combatida,
podemos concluir que a magistrada se houve com excesso quando da fixação da
reprimenda. Vejamos: 

“Da dosimetria do crime de evasão.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006910-14.2010.815.2002                                                            CMBF - RELATOR
                                                                                     3



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

…
9)  considerando  a  não  demonstração  de
arrependimento relativo,  fixo a pena base de 08
(oito) meses de detenção,  majorando-a em 04
(quatro) meses diante da circunstância agravante
prevista  no  art.  70,  I,  do  com,  reincidência,
alcançando  o  patamar  de  01  (um)  ano  de
detenção.  Inexistindo  outras  circunstâncias
agravantes  ou  atenuantes  a  serem reconhecidas,
tampouco,  causas  de  aumento  e  de  diminuição,
torno-a definitiva.
…
Da dosimetria do crime de ato obsceno
…
9)  considerando  a  não  demonstração  de
arrependimento  relativo,  fixo  a  pena  base  de  08
(oito)  meses  de  detenção,  majorando-a  em  04
(quatro) meses diante da circunstância agravante
prevista  no  art.  70,  I,  do  com,  reincidência,
alcançando o patamar de 01 (um) ano de detenção.
Inexistindo  outras  circunstâncias  agravantes  ou
atenuantes  a  serem  reconhecidas,  tampouco,
causas  de  aumento  e  de  diminuição,  torno-a
definitiva. ”

A  magistrada  analisou,  corretamente,  as  circunstâncias
judiciais, porém, se houve com excesso ao fixar a reprimenda, finalizando, para
ambos os crimes, na previsão máxima, de modo que a redução é medida que se
impõe,  a fim de que seja imposta ao acusado sanção justa e suficiente para
reprovação e prevenção do crime.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  MILITAR.
CONCUSSÃO.  FLAGRANTE  PREPARADO.  NÃO
OCORRÊNCIA.  ABSOLVIÇÃO.  INVIABILIDADE.
REDUÇÃO  DA  PENA.  CABIMENTO.  PRESCRIÇÃO.
DECLARADA DE OFÍCIO.  I.  O fato  da  autoridade
investigante  aguardar  o  sujeito  agir,  sem que  o
tenha  induzido  a  isso,  não  se  trata  de  flagrante
preparado,  mas  de  flagrante  esperado,  que  é
perfeitamente legal. II. Impõe-se a manutenção da
sentença penal condenatória quando comprovadas
a  autoria  e  a  materialidade  do  crime.  III.
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Incorrendo o magistrado em equívoco ao analisar
algumas  das  circunstâncias  judiciais,  impõe-se  a
correção  e  readequação  da  pena-base.  Iv-
considerando que, entre a data da publicação da
sentença e a instauração do processo, transcorreu
prazo superior ao que dispõe o artigo 125, inciso V,
do  Código  Penal  militar,  deve  ser  decretada,  de
ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da
pretensão  de  punir,  na  sua  forma  retroativa.  V-
apelo  conhecido  e  desprovido.”  (TJGO;  ACr
0078778-63.2004.8.09.0051;  Goiânia;  Segunda
Câmara Criminal; Relª Desª Carmecy Rosa Maria A.
de Oliveira; DJGO 09/09/2013; Pág. 353).

“APELAÇÃO CRIMINAL.  CRIME MILITAR.  AUTORIA
DELITIVA  E  MATERIALIDADE  COMPROVADAS.
PENAS  APLICADAS  DE  FORMA  EXACERBADA.
Recurso provido parcialmente para reduzir as penas
dos  acusados,  adequando-as  às  circunstâncias
judiciais  desfavoráveis.  Prescrição  retroativa
reconhecida  de  ofício  após  a  redução  da  pena.”
(TJSE; ACr 2010319834; Ac. 6521/2011; Câmara
Criminal;  Rel.  Des.  Edson  Ulisses  de  Melo;  DJSE
30/05/2011; Pág. 22) 

Desse modo, passo à nova dosimetria:

1) para o crime previsto no art. 180, § 1º, do CPM (evasão com arrombamento de
prisão  militar):  mantenho  a  análise  das  circusntâncias  judiciais  fixadas  na
sentença  e  a  pena  base  em 8  (oito)  meses  de  detenção.  Na  segunda  fase,
reconheço a reincidência e agravo a pena em 1/5 (um quinto), nos termos do art.
73 do CPM (“Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem
mencionar o quantum , deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um têrço, guardados
os  limites  da  pena  cominada  ao  crime.”),  tornando-a  definitiva  em 9  (nove)
meses e 18 (dezoito) dias de detenção.

2) para o crime previsto no art. 238 do CPM (ato obsceno): mantenho a análise
das circusntâncias judiciais fixadas na sentença e fixo a pena base em 5 (cinco)
meses de detenção. Na segunda fase, reconheço a reincidência e agravo a pena
em 1/5 (um quinto), nos termos do art. 73 do CPM (“Quando a lei determina a
agravação ou atenuação da pena sem mencionar o quantum , deve o juiz fixá-lo
entre um quinto e um têrço, guardados os limites da pena cominada ao crime.”),
tornando-a definitiva em 6 (seis) meses de detenção.
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3) atento às regras do concurso material de crimes (art. 79 do CPM), somo as
penas, totalizando 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, em regime aberto.
Mantenho,  igualmente,  a  não  incidência  do  benefício  do  art.  84  do  mesmo
diploma legal (suspensão condicional da pena). 

2. Da Prescrição

Levando em consideração o novo quantum da pena aplicada,
qual seja: 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, para o crime do art.
180, § 1º, do CPM (evasão com arrombamento de prisão militar) e de 6 (seis)
meses de detenção para o crime previsto no art.  238 do CPM (ato obsceno),
impõe-se,  neste  momento,  de  ofício,  reconhecer  a  prescrição  da  pretensão
punitiva do Estado, declarando extinta a punibilidade do recorrente, nos termos
do art. 133 do Código Penal Mililar.

Diz o citado dispositivo:

“Art. 133. A prescrição, embora não alegada, deve
ser declarada de ofício.”

Desse modo, vejamos:

O fato delituoso ocorreu no dia 29 de janeiro de 2010.

O art. 125, §5º, I, do CPM, dispõe que o curso da prescrição
da ação penal se interrompe com a instauração do processo.

Por  instauração  do  processo,  leia-se  o  recebimento  da
denúncia, que é quando é aceita a acusação formulada pelo órgão do Ministério
Público.

Nos presentes autos, a denúncia fora recebida no dia 12 de
fevereiro de 2010 (fl. 2) e a sentença publicada em 8 de novembro de 2013 (fl.
158), o que significa dizer que, entre a instauração do processo e a publicação da
sentença, se passaram mais de 3 (três) anos.

Ainda de acordo com o art. 125, VII, do CPM c/c o §1º, do
mesmo artigo, a prescrição da pena não superior a 1 (um) ano, opera-se em 2
(dois)  anos  e,  advindo  sentença  penal  condenatória  de  que  somente  o  réu
recorreu, regula-se pela pena imposta neste acórdão.

“Art.  125.  A  prescrição  da  ação  penal,  salvo  o
disposto  no  §  1º  dêste  artigo,  regula-se  pelo
máximo da pena privativa de liberdade cominada
ao crime, verificando-se: 
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…
VII - em dois anos, se o máximo da pena é inferior
a um ano. 
§  1º  Sobrevindo  sentença  condenatória,  de  que
sòmente o réu tenha recorrido, a prescrição passa a
regular-se  pela  pena  imposta,  e  deve  ser  logo
declarada, sem prejuízo do andamento do recurso
se, entre a última causa interruptiva do curso da
prescrição (§ 5°) e a sentença, já decorreu tempo
suficiente.
…
§  5º  O  curso  da  prescrição  da  ação  penal
interrompe-se: 
I - pela instauração do processo; 
II - pela sentença condenatória recorrível.”

Ora, tendo sido reduzidas as penas aplicadas, remontando,
ambas, em montante que não excede a 1 (um) ano, deve-se dizer verificada a
prescrição em 2 (dois) anos, portanto.

Estamos diante, indubitavelmente, de situação em que mister
se faz o reconhecimento da prescrição retroativa (art. 125, §1º, CPM).

A prescrição retroativa é a prescrição da pretensão punitiva
com base na pena em concreto aplicada, levando-se em conta prazos anteriores à
própria sentença.

Tendo transcorrido mais de 2 (dois) anos entre o recebimento
da denúncia e a publicação da sentença, não tendo havido recurso do Ministério
Público, ou seja, com trânsito em julgado para a acusação, deve-se dizer prescrita
a pretensão punitiva.

Desta  forma,  ante  tais  razões,  voto  pelo  provimento  do
recurso,  para o fim de reduzir  as penas aplicadas para 9 (nove) meses e 18
(dezoito) dias de detenção, para o crime do art. 180, § 1º, do CPM (evasão com
arrombamento de prisão militar) e de 6 (seis) meses de detenção para o crime
previsto no art. 238 do CPM (ato obsceno) e reconhecendo, em seguida, de ofício,
a  ocorrência  da  prescrição  retroativa,  para  declarar  extinta  a  punibilidade  do
apelante, a teor do art. 123, IV, do Código Penal Militar.

Isso porque, com a nova dosimetria e quantum final da pena
in concreto, considerando transcorrido prazo superior ao que dispõe o artigo 125,
inciso  VII,  do  Código  Penal  Militar,  entre  a  data  do  início  do  processo
(recebimento da denúncia) e a da publicação da sentença, deve ser decretada, de
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ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão de punir, na sua
forma retroativa.

3. Conclusão

Ante  todo  o  exposto,  e  em desarmonia  com o parecer  da
douta Procuradoria-Geral de Justiça,  dou provimento  ao recurso para diminuir
as penas impostas ao apelante e, de ofício, nos termos do art. 123, IV, do Código
Penal Militar, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, declarando, de logo,
extinta a punibilidade do agente.

 
É o meu voto.

Presidiu ao julgamento, com voto, o Desembargador Joás de
Brito Pereira Filho, dele participando, além de mim, Relator, o Desembargador
Arnóbio Alves Teodósio.

Presente  à  Sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Paulo
Barbosa de Almeida, 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,
aos 16 (dezesseis) dias do mês de setembro do ano de 2014.

João Pessoa, 16 de setembro de 2014

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
- Relator -
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