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APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO.
ART.  310,  do  CTB.  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.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba, por unanimidade, em, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE,  NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM DESARMONIA COM O PARECER
MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal  interposta,  à  fl.  173,  por  José

Renato Farias Maciel contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª

Vara Regional  de Mangabeira,  que o condenou a uma pena de  10 dias-

multa,  pela  prática  delitiva  esculpida  no  art.  310,  do Código de  Trânsito

Brasileiro.

Em suas razões recursais (fls. 190/194), o apelante pugna pela
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absolvição, alegando fragilidade do arcabouço probatório. 

Em  contrarrazões (fls.  196/198),  o  Ministério  Público  de  1ª

Instância requereu o improvimento do apelo.

Parecer da douta procuradoria de Justiça, da lavra do Promotor

de  Justiça  em  substituição,  opinando  pelo  desprovimento  do  apelo  (fls.

202/204).

É o relatório.

VOTO

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face de José

Renato  Farias  Maciel,  ora  recorrente,  dando-o  como  incurso  nas  sanções

penais do art. 310 CTB c/c art. 341, do Código Penal, bem como em desfavor

de Ivoneide Maria da Conceição, imputando-lhe a prática delitiva esculpida no

art. 309, também do CTB.

Segundo  a  denúncia,  na  manhã  dia  05  de  março  de  2012,  a

segunda  denunciada,  conduzia  veículo  automotor,  mesmo  sem  possuir

habilitação para tal, quando envolveu-se em um acidente automobilístico que

resultou  na  morte  do  popular  Francisco  de  Oliveira  Filho,  o  qual  vinha

trafegando em uma motocicleta.

Conforme  se  dessume  dos  autos,  durante  as  investigações

preliminares, o primeiro denunciado – José Renato Farias Maciel afirmou ser o

condutor  do  automóvel  envolvido  na  colisão,  no  entanto,  as  diligências

realizadas  pelos  órgãos  persecutórios  demonstraram que,  na  verdade,  sua

esposa, a senhora Ivoneide – segunda denunciada, era quem, de fato, estava
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na direção do veículo, no momento do acidente.

A denúncia foi recebida, em relação ao denunciado José Renato

Farias  Maciel,  ora  recorrente,  em  18  de  novembro  de  2013.  Na  mesma

ocasião, o magistrado de origem rejeitou a denúncia em relação a investigada

Ivoneide Maria da Conceição.

Processado,  regularmente,  o  feito,  veio  o Juízo sentenciante  a

julgar  parcialmente procedente  a pretensão punitiva estatal,  condenando o

réu pela prática delitiva esculpida no art. 310, do CTB (entregar a direção de

veículo automotor a pessoa não habilitada),  a uma pena de  10 (dez) dias-

multa, e absolvendo-o do crime capitulado no art. 341, do CP (Autoacusação

falsa).

A sentença foi publicada em 19 de abril de 2016 (fl. 166v.).

Irresignado,  o  apelante  vem  pugnar  pele  reforma  no  decisum,

para que seja absolvido.

Desnecessário,  contudo,  adentrarmos  no  mérito  do  apelo,

porquanto verifico a existência de questão prejudicial a ser conhecida, de plano

e de ofício, por ostentar natureza de ordem pública. Trata-se da extinção da

punibilidade,  decorrente  da prescrição da pretensão punitiva  do Estado em

relação ao crime imputado ao réu.

Como é cediço, a prescrição da pretensão punitiva estatal pode

ocorrer pela pena em abstrato ou pela pena em concreto, que ocorre quando já

existente sentença condenatória transitada em julgado para a acusação (art.

110 do CP).
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Pela  pena  em  concreto,  diz-se  que  a  prescrição  é  retroativa

quando ocorre antes da publicação da sentença em cartório, ou seja, entre os

marcos interruptivos previstos nos incisos I a IV do art. 117 do CP, in verbis:

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; 
II - pela pronúncia;
III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
IV  -  pela  publicação  da  sentença  ou  acórdão
condenatórios recorríveis;

Na  espécie,  conforme  detalhamos  alhures,  o  fato  tido  como

delituoso  ocorreu  em  05/03/2012,  sendo  a  denúncia  sido  recebida  em

18/11/2013 (fls. 81/83). O feito seguiu sem a ocorrência de nenhuma causa

suspensiva  da  prescrição,  vindo  o  acusado  a  ser  condenado  em sentença

publicada em cartório no dia 19/04/2016 (fl. 166v).

O representante do Ministério Público tomou ciência da sentença

condenatória em 02/05/2016(fl. 166v.), sem que interpusesse qualquer recurso,

deixando, portanto, que se operasse o trânsito em julgado para a acusação, em

09/05/2016,  por  decurso do prazo de 05 (cinco)  dias,  previsto  no  art.  593,

caput, do CPP.

Tendo havido o trânsito em julgado para a acusação, nos termos

supra explanados, a prescrição passa a ser regulada pela pena aplicada em

concreto, em conformidade com o §1º do art. 110 do CP:

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,  os
quais se aumentam de um terço, se o condenado é
reincidente.
§  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
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inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

APELAÇÃO  CRIME.  FURTO  EM  RESIDÊNCIA.
INOBSERVÂNCIA  DE  PROCEDIMENTO  DE
INQUIRIÇÃO  DE  TESTEMUNHA.  DEVIDO
PROCESSO  LEGAL.  O  procedimento  quanto  à
inquirição de testemunhas nos termos do art. 212 do
Código  de  Processo  Penal  visa  à  preservação  da
ampla  defesa.  Portanto,  havendo  iniciativa  de
perguntas pelo juiz sem arguição de prejuízo, não há
nulidade a ser reconhecida. Prescrição. Cominada ao
réu a pena de 01 ano de reclusão, não se verifica a
prescrição,  eis  que  não  transcorreram  quatro  anos
entre  os  marcos  interruptivos  da  prescrição.
CONDENAÇÃO. Mantida a condenação, pois a autoria
é  certa  e  não  se  aplica  à  espécie  o  princípio  da
insignificância.  PRIVILÉGIO.  Possível  reconhecer  a
forma privilegiada do delito, tendo em vista o valor do
bem,  avaliado  em  R$  199,00  e  a  primariedade  do
acusado.  PRESCRIÇÃO.  MULTA.  Aplicada
exclusivamente  a  pena  de  multa  ao  réu,  o
reconhecimento da prescrição se impõe, forte no artigo
107, inciso IV e artigo 114, inciso I, do Código Penal,
eis que decorridos mais de dois anos entre a data do
recebimento da denúncia e a data da publicação da
sentença. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO
DEFENSIVO  PARCIALMENTE  PROVIDO,  POR
MAIORIA.  (Apelação  Crime  nº  70054679204,  5ª
Câmara  Criminal  do  TJRS,  Rel.  Genacéia  da  Silva
Alberton. j. 30.04.2014, DJ 12.05.2014).

Quando, contudo, for aplicada exclusivamente pena de multa, o

prazo prescricional  a regular essa infração penal  é de  02 (dois) anos,  nos

termos do inciso I do art. 114 do CP.

Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá:

I -  em  2  (dois)  anos,  quando  a  multa  for  a  única

cominada ou aplicada

Neste sentido:
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APELAÇÃO  CRIME.  FURTO  EM  RESIDÊNCIA.
INOBSERVÂNCIA  DE  PROCEDIMENTO  DE
INQUIRIÇÃO  DE  TESTEMUNHA.  DEVIDO
PROCESSO  LEGAL.  O  procedimento  quanto  à
inquirição de testemunhas nos termos do art. 212 do
Código  de  Processo  Penal  visa  à  preservação  da
ampla  defesa.  Portanto,  havendo  iniciativa  de
perguntas pelo juiz sem arguição de prejuízo, não há
nulidade a ser reconhecida. Prescrição. Cominada ao
réu a pena de 01 ano de reclusão, não se verifica a
prescrição,  eis  que  não  transcorreram  quatro  anos
entre  os  marcos  interruptivos  da  prescrição.
CONDENAÇÃO. Mantida a condenação, pois a autoria
é  certa  e  não  se  aplica  à  espécie  o  princípio  da
insignificância.  PRIVILÉGIO.  Possível  reconhecer  a
forma privilegiada do delito, tendo em vista o valor do
bem,  avaliado  em  R$  199,00  e  a  primariedade  do
acusado.  PRESCRIÇÃO.  MULTA.  Aplicada
exclusivamente  a  pena  de  multa  ao  réu,  o
reconhecimento da prescrição se impõe, forte no
artigo  107,  inciso  IV  e  artigo  114,  inciso  I,  do
Código  Penal,  eis  que  decorridos  mais  de  dois
anos entre a data do recebimento da denúncia e a
data  da  publicação  da  sentença.  PRELIMINARES
REJEITADAS.  RECURSO  DEFENSIVO
PARCIALMENTE  PROVIDO,  POR  MAIORIA.
(Apelação Crime nº 70054679204, 5ª Câmara Criminal
do  TJRS,  Rel.  Genacéia  da  Silva  Alberton.  j.
30.04.2014, DJ 12.05.2014).

Ora, no caso em comento, conforme visto, o juízo sentenciante

aplicou  exclusivamente pena de multa, na razão de 10 dias-multa. De outra

banda, entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 18/11/2013 (fls. 81/83) e

a  publicação  da  sentença  condenatória,  ocorrida  em  19/04/2016  (fl.  166v),

decorreram 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses, e 1 (um) dia.

Assim,  inarredável  a  verificação,  na  espécie,  da  ocorrência  da

prescrição  da  pretensão  punitiva,  pela  pena  de  multa  aplicada  de  modo

exclusivo, na modalidade retroativa, nos termos do inciso I do art. 114 do CP.

Diante de tais considerações, a punibilidade restou extinta, nos
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termos do art. 107, inciso IV, do CP:

Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: 
(…)
IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

Reconhecida,  nestes  moldes,  a  extinção  da  punibilidade  pela

prescrição da pretensão punitiva estatal, forçoso assentar a prejudicialidade da

análise de toda a matéria devolvida pelo recurso de apelação interposto pela

defesa.

Forte  nessas  razões,  DECLARO  EXTINTA A PUNIBILIDADE,

ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito

imputado ao acusado.

É como voto.

                 Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador

João  Benedito  da  Silva,  Decano  no  exercício  da  Presidência  da  Câmara

Criminal,  relator,  dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores

Desembargadores  Marcos William de Oliveira ( Juiz de Direito convocado até

o  preenchimento  da  vaga  de  Desembargador)  e  Arnóbio  Alves  Teódosio.

Ausente, justificadamente, os Desembargadores Carlos Martins Beltrão Filho e

Arnóbio Alves Teodósio. Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Amadeus

Lopes Ferreira, Promotor de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, aos 08 (oito)

dias do mês   de março de 2018.

  Des. João Benedito da Silva

RELATOR
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