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APELAÇÃO  CRIMINAL.  PRESCRIÇÃO
RETROATIVA.  Ocorrência.  Prazo  prescricional
regulado  pela  pena  aplicada  na  sentença.
Transcurso do lapso temporal previsto no art. 109,
III, do CP. Extinção da punibilidade.  Provimento
do recurso.

– Após o trânsito em julgado da sentença penal
condenatória  para  a  acusação,  a  prescrição  é
regulada pela pena efetivamente aplicada.

–  Ocorrida  a  prescrição  da  pretensão  punitiva,
resta extinta a punibilidade do agente, nos termos
do art. 107, IV, do CP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO À
APELAÇÃO PARA  DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DE JOSÉ
DIER BEZERRA, EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. 



RELATÓRIO

Por denúncia recebida em 27  de agosto  de 2003 (fl.
170v), iniciou-se ação penal contra José  Dier  Bezerra,  Josiel  Vitoriano
Barbosa, Josélio Antônio da Silva, “Marquinhos ou Marcos do Cajueiro”,
“Cristiano”  e  “Dinho,  Dino ou Dindo”,  sendo o  primeiro  (ora apelante)
dado como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos I, II e IV, do
Código Penal, em razão dos fatos descritos na denúncia de fls. 02/07.

Após  remansosa  instrução  processual,  sobreveio  a
prolação  de  sentença  pela  douta  Juíza  de  Direito  da  Vara  Única  da
Comarca de Caiçara, através da qual José Dier Bezerra foi condenado pela
prática delitiva tipificada no art. 157, § 2º, incisos I, II e IV, do CP, à pena
definitiva de  05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no
regime inicial semiaberto, além de 80 (oitenta) dias-multa, estes no valor
unitário mínimo – Negados a substituição e o sursis (fls. 1.319/1.326, vol.
VI).

Inconformado, o réu apelou, via advogado. Nas razões
de  apelação,  em suma,  argui  preliminar  de  nulidade  processual  e,  no
mérito, pleiteia a desclassificação delitiva e a redução da reprimenda (fls.
1.332/1.343, vol. VI).

Contrarrazões ministeriais, às fls. 1.357/1.362, vol. VI,
pela manutenção da sentença condenatória.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, em parecer
da lavra do insigne Procurador Dr. Francisco  Sagres  Macedo  Vieira,
levantou  preliminar  de  prescrição  retroativa  e,  via  de  consequência,
opinou pela extinção da punibilidade do apelante  (fls. 1.371/1.376, vol.
VI). 

É o relatório.

VOTO:  EXMO.  DES.  ARNÓBIO  ALVES  TEODÓSIO
(RELATOR)

Ab  initio,  conheço  do  apelo,  pois  presentes  os
pressupostos de admissibilidade e processamento.

Sem  embargo,  conforme  observado  pela  douta
Procuradoria de Justiça, verifica-se que ocorreu a prescrição da pretensão
punitiva estatal, na modalidade retroativa. Veja-se.

Inicialmente,  como  bem  destacado  no  parecer
ministerial, é sabido que “a prescrição, depois da sentença condenatória
com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu
recurso, regula-se pela pena aplicada. (§ 1º do art. 110 do CP).



Outrossim,  verifica-se  que,  in  casu,  o  recorrente  foi
condenado,  à  pena  de  05  (cinco)  anos  e  04  (quatro)  meses  de
reclusão, ausente recurso da acusação.

Ponto  outro,  a  denúncia  foi  recebida  em
27/08/2003 – fl. 170v. Não houve suspensão do processo e/ou do curso
do  prazo  prescricional  em  relação  ao  apelante.  A  publicação  da
sentença penal  condenatória se deu em 15/03/2016,  fl.  1.326v,
vol. VI.

Por sua vez, o art. 109, III, c/c o art. 110, § 1º, ambos
do  CP  (em  face  da  reprimenda  imposta),  o  prazo  prescricional,  na
espécie, em relação à pena fixada na sentença, é de 12 (doze) anos. 

E, da data do recebimento da denúncia (27/08/2003)
até  a  da  publicação  da  sentença  penal  condenatória  (15/03/2016),
transcorreu lapso temporal  superior  aos 12 (doze) anos – mais  de 12
(doze) anos e 06 (seis) meses –, verificando-se, de forma indubitável, a
extinção da punibilidade do apelante em face da prescrição da pretensão
punitiva,  na  modalidade  retroativa,  sendo  portanto  imperioso  o
provimento do recurso defensivo.

Ante  o  exposto,  em  harmonia  com  o  parecer
ministerial, reconheço a ocorrência da prescrição retroativa e declaro
extinta a punibilidade do apelante, José Dier Bezerra, nos termos do
art. 109, III, c/c os art. 110, § 1º, e art. 107, IV, todos do Código Penal.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Carlos  Martins  Beltrão  Filho, Presidente da
Câmara Criminal, dele participando os Excelentíssimos Senhores
Desembargadores Arnóbio  Alves  Teodósio,  Relator,  Marcos
William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado  até  o
preenchimento  da  vaga  de  Desembargador),  Revisor,  e  João
Benedito da Silva.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Joaci
Juvino da Costa Silva, 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,  13 de
março de 2018.

Des. Arnóbio Alves Teodósio
Relator


