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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

QUEIXA-CRIME Nº. 0015727-25.2011.815.0000
QUERELANTE : Enriquimar Dutra da Silva
ADVOGADO : Amaro Gonzaga Pinto Filho
QUERELADO : Fernando Enéas de Souza
DEFENSORES : Coriolano Dias de Sá Filho e Manfredo Rosenstock

QUEIXA CRIME.  Prescrição. Ocorrência. Extinção
da punibilidade.

- Verificada a prescrição da pretensão punitiva pelo
transcurso de lapso temporal, deve ser extinta a
punibilidade do acusado. Prescrição da pretensão
punitiva que se decreta.

Vistos, relatados e discutidos, estes  autos  acima
identificados.

Acorda o Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, DECLARAR  prescrita  a  pretensão
punitiva estatal,  EXTINGUIDO-SE a punibilidade do querelado Fernando
Enéas de Souza, em harmonia com o requerimento ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se  de  queixa-crime  proposta  por  Enriquimar
Dutra da Silva contra Fernando Enéas de Souza (Defensor Público), pela
suposta prática dos crimes previstos nos arts. 138, 139 e 140, todos do
Código Penal, por ter-lhe ofendido sua honra objetiva e subjetiva, com



imputação de fato falso determinado definido como crime e, também, com
a propagação de ofensas a sua reputação, através da internet.

Segundo consta a queixa, em síntese, o querelado teria
divulgado, através de dois e-mails, várias ofensas contra o querelante,
então  Presidente  da  Associação  Paraibana  de  Defensores  Públicos,
chamando-o de “canalha,  mesquinho,  malandro,  capacho,  bico  seboso,
alma sebosa”,  dentre  outros  epítetos.  Extrai-se,  ainda,  que  teria  feito
algumas acusações sérias contra o autor, imputando, também, na visão
do querelante, fato definido como crime.

O então  relator,  o  Exmo.  Des.  Joás  de Brito  Pereira
Filho, delegou poderes ao Juiz Titular da 3ª Vara Criminal da Comarca da
Capital para que presidisse audiência preliminar, conferindo às partes a
oportunidade de conciliação, conforme despacho de fl. 55.

Após remessa do feito ao primeiro grau, os autos foram
indevidamente remetidos ao arquivo da 3ª Vara Criminal da Comarca da
Capital, retornando ao cartório apenas em 21/09/2017.

Remetidos  a  esta  instância,  foi  dada  vista  à
Procuradoria-Geral  de  Justiça  que,  em  requerimento  ministerial  (fls.
71/73),  requereu  o  reconhecimento  da  extinção  da  punibilidade  de
Fernando Enéas de Souza, pela prescrição da pretensão punitiva, a teor
art. 107, inciso IV, do Código Penal, bem como que fosse extraída cópia
dos autos, com posterior remessa à Corregedoria-Geral de Justiça, com a
finalidade de apurar possível desídia na condução do processo.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO:  Exmo. Des.  Arnóbio  Alves  Teodósio
(Relator)

Sem  maiores  delongas,  acolho  a  manifestação  (fls.
71/73) do ilustre 1º Subprocurador-Geral de Justiça, Dr. Alcides Orlando
de Moura Jansen ditada da seguinte forma:

“(…) Como se sabe, a prescrição da pretensão punitiva
estatal  em  abstrato  ocorre  antes  de  transitar  em
julgado a sentença final  e regula-se pelo máximo da
pena  privativa  de  liberdade  cominada  ao  crime,  nos
termos do art. 109 do Código Penal.
Desse modo, no caso em tela, observando que a pena
privativa de liberdade máxima prevista para os crimes
de calúnia e difamação é de 02 (dois) anos e 01 (um)
ano,  respectivamente,  verifica-se  que  incidirá  o
instituto da prescrição,  para  ambas,  no  prazo de 04



(quatro) anos, consoante inteligência do art. 109, V, do
Código Penal.
Por outro lado, no que tange ao crime de difamação,
como a pena privativa de liberdade máxima é de 06
(seis)  meses,  constata-se  que  o  prazo  prescricional
será de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do
Código Penal.
Assim, como entre a data dos fatos (março/2011) até
os dias atuais transcorreu-se mais de 04 (quatro) anos,
sem  qualquer  causa  interruptiva  ou  suspensiva  do
prazo prescricional,  imperioso reconhecer,  para todos
os crimes, a extinção da punibilidade do autor do fato
em face da prescrição. (…)”.

A  prescrição  penal  é  a  perda  do  poder  de  punir  do
Estado, causada pelo decurso do tempo fixado em lei.

Eis o ensinamento do insigne Cézar Roberto Bitencourt:

“(…)  a  perda  do  direito  de  punir  do  Estado,  pelo
decurso  de  tempo,  em  razão  do  seu  não  exercício,
dentro  do  prazo  previamente  fixado.  A  prescrição
constitui causa extintiva da punibilidade (art. 107, IV,
1ª  figura,  do  CP”.  (Tratado  de  direito  penal:
parte geral 1 - 17 ed., rev., ampl. E atual. De
acordo com a Lei n. 12.550, de 2011. – São
Paulo: Saraiva, 2012, p. 867).

Com  efeito,  sendo  o  máximo  da  pena  em  abstrato
cominada  ao  delito  do  artigo  140  do  Código  Penal  de  06  meses  de
detenção, o prazo prescricional  é de 03 anos, consoante o artigo 109,
inciso VI, do Código Penal (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Assim,  considerando  que  entre  a  data  dos  fatos
(meados de março de 2011) e a do presente julgamento já se passaram
mais de 03 anos, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade
do querelado pela ocorrência da prescrição.

Da  mesma  forma,  quanto  aos  crimes  previstos  nos
artigos 138 e 139 do Código Penal, sendo o máximo da pena em abstrato
cominada, respectivamente, de 02 anos e de 01 ano de detenção, o prazo
prescricional é de 04 anos, consoante o artigo 109, inciso V, do mesmo
diploma legal.

Dessa forma, considerando que entre a data dos fatos
(meados de março de 2011) e a do presente julgamento já se passaram
mais de 04 anos, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade
do  querelado  também  em  relação  a  tais  delitos,  pela  ocorrência  da
prescrição, prejudicando o exame do mérito do recurso.



Pelo  exposto,  declaro prescrita  a  pretensão  punitiva
estatal,  extinguindo-se a punibilidade do querelado Fernando Enéas de
Souza, nos termos dos artigos 107, IV, c/c o 109, incisos V e VI, todos do
Código Penal, em harmonia com o requerimento ministerial.

Tendo em vista que o feito permaneceu quase 05 anos
paralisado  no  arquivo  da  3ª  Vara  Criminal  da  Comarca  da  Capital,
determino  a  extração  de  cópia  dos  autos  e  remessa  para  a
Corregedoria-Geral  de Justiça,  a  fim de apurar  eventual  desídia  de
servidor do Judiciário.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho – Presidente. Relator:
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Arnóbio  Alves  Teodósio.
Participaram ainda  do  julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores João Benedito da Silva, Carlos Martins Beltrão
Filho,  Marcos  William  de  Oliveira  (Juiz  convocado  até  o
preenchimento  da  vaga  de  Desembargador),  Márcio  Murilo  da
Cunha  Ramos,  João  Batista  Barbosa  (Juiz  convocado  para
substituir  o  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides),  Marcos
Cavalcanti de Albuquerque, João Alves da Silva, José Aurélio da
Cruz  (Corregedor-Geral  de  Justiça),  Aluízio  Bezerra  Filho  (Juiz
convocado  para  substituir  o  Des.  Abraham  Lincoln  da  Cunha
Ramos).  Ausentes,  justificadamente,  os  Exmos.  Srs.
Desembargadores Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, Frederico
Martinho  da  Nóbrega  Coutinho,  José  Ricardo  Porto,  Maria  das
Graças de Morais Guedes, Leandro dos Santos, Oswaldo Trigueiro
do  Valle  Filho,  Luiz  Sílvio  Ramalho  Júnior  e  Maria  de  Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor Alcides Orlando de Moura Jansen, Subprocurador-Geral de
Justiça,  em  substituição  ao  Excelentíssimo  Senhor  Doutor
Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, Procurador-Geral de
Justiça do Estado da Paraíba.

Tribunal  Pleno,  Sala  de  Sessões  "Des.  Manoel
Fonsêca Xavier de Andrade" do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba, em João Pessoa, no dia 28 de fevereiro de 2018.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


