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APELAÇÃO  CRIMINAL.  ACIDENTE  DE
TRÂNSITO.  DEIXAR O LOCAL DO ACIDENTE
SEM  PRESTAR  SOCORRO  OU  PARA  SE
EXIMIR  DE  ALGUMA  OUTRA
RESPONSABILIDADE.  CONDENAÇÃO.
EXTINÇÃO  DA  PUNIBILIDADE  PELA
PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSÃO  PUNITIVA.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV e 109, V DO
CÓDIGO  PENAL,  ANTES  DAS  ALTERAÇÕES
TRAZIDAS  PELA  LEI  12.234/2010.
OCORRÊNCIA.  PRELIMINAR  ACOLHIDA.
MÉRITO PREJUDICADO. PROVIMENTO. 

A  Lei  12.234/10  que,  alterando  disposição  do
Código Penal, estipulou ser inviável ter por termo
inicial da prescrição data anterior à da denúncia,
não se aplica ao presente caso, já que entrou em
vigor  posteriormente  aos  fatos,  sendo  mais
gravosa  ao  réu,  não  podendo,  então,  retroagir
para prejudicá-lo.

Vistos,  relatados  e  discutidos os  presentes  autos  acima
identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da  Paraíba,  por  unanimidade,  em  ACOLHER  A  PRELIMINAR  PARA
DECLARAR  EXTINTA  A  PUNIBILIDADE,  PELA  PRESCRIÇÃO  DA
PRETENSÃO  PUNITIVA,  NOS  TERMOS  DO  VOTO  DO  RELATOR,  EM
HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

R E L A T Ó R I O
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Trata-se de recurso de apelação interposto por Miguel Rodrigues

Marques contra a sentença de fls. 267/271, que o condenou como incurso nas

sanções dos artigos 304 e 305 do antigo Código de Trânsito Brasileiro, em

concurso formal, à pena definitiva de 01 (um) ano de detenção, em regime

aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de

direitos.

Em razões de fls. 281/299, sustenta a d. Defesa, preliminarmente,

a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Narra que, inicialmente, o

réu  foi  denunciado  com  fulcro  no  art.  302  do  CTB,  porém,  em  sede  de

alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a condenação

do apelante nas penas dos artigos 304 e 305 do mesmo estatuto, dando nova

capitulação ao crime. Segundo narra, a Juíza, já na sentença, sem dar chance

à  Defesa  para  se  manifestar  sobre  o  aditamento,  proferiu  julgamento

absolvendo o réu do delito tipificado no art. 302 do CTB e já o condenando

conforme o aditamento relatado. Entende, assim, que houve afronta ao direito

constitucional  da  ampla  defesa  e  do  contraditório,  pelo  que  seria  a  nula  a

sentença.

Ainda em sede de preliminar, alega a ocorrência da prescrição da

pretensão punitiva do Estado,  eis  que,  em face da pena concreta aplicada,

restou  superado  o  prazo  legal  entre  a  data  do  fato  e  o  recebimento  da

denúncia, consoante as regras processuais vigentes antes da Lei n.12.234/10. 

No mérito, requer a absolvição do apelante, alegando que não há

provas nos autos acerca do dolo do réu, restando o fato consubstanciado numa

fatalidade.

Contrarrazões  às  fls.  308/311,  em  que  o  Parquet pugna  pelo

acolhimento da preliminar suscitada relativa à prescrição, dando-se provimento

ao recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo

provimento  do  apelo,  dando-se  acolhimento  à  preliminar  de  prescrição

suscitada (fls.316/320).

Desembargador João Benedito da Silva
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É o relatório. 

V O T O

Como  visto, trata-se  de  recurso  de  apelação  interposto  por

Miguel  Rodrigues  Marques contra  a  sentença  de  fls.  267/271,  que  o

condenou  como  incurso  nas  sanções  dos  artigos  304  e  305  do  CTB,  em

concurso formal, à pena definitiva de 01 (um) ano de detenção, em regime

aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de

direitos.

A denúncia  (fls.  02/03),  inicialmente,  imputou  ao  réu  o  delito

previsto no art. 302, parágrafo único, incisos I e III da Lei n. 9.503/97 do Código

de Trânsito Brasileiro por ter, na direção de veículo automotor,  colidido com

uma motocicleta, resultando a morte de duas pessoas. Posteriormente, após a

instrução  criminal,  o  representante  do  Parquet  requereu,  em  sede  de

Alegações Finais (fls. 220/221-v), a absolvição do acusado em relação ao delito

do art. 302 do CTB, por entender não existirem indícios suficientes acerca da

culpabilidade do réu, pugnando por sua condenação com fulcro nos arts. 304 e

305 do mesmo estatuto, por ter deixado o local do acidente, deixando também

de prestar socorro às vítimas.

A  materialidade  do  delito  está  consubstanciada  no  Laudo

Tanatoscópico de fls. 31/32 e depoimentos testemunhais.

PRELIMINAR

Sustenta a d. Defesa, preliminarmente, a ocorrência da prescrição

da pretensão punitiva do Estado, eis que, em face da pena concreta aplicada,

restou  superado  o  prazo  legal  entre  a  data  do  fato  e  o  recebimento  da

denúncia, consoante as regras processuais vigentes antes da Lei n.12.234/10. 

Desembargador João Benedito da Silva
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Com  efeito,  da  análise  dos  autos,  verifico  a  existência  de

preliminar  que fulmina o  processo.  É que,  ao  que me parece,  a  pretensão

punitiva  estatal  restou  aniquilada  pela  ocorrência  da  prescrição  retroativa,

senão vejamos.

Extrai-se  do  caderno  processual  que  o  inculpado  restou

condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 304 e 305 do CTB, à

pena corporal  de 01 (UM) ano de detenção, tendo a decisão transitado em

julgado relativamente à acusação.

Ressalte-se que deve ser considerada a redação antiga do §1º,

do art. 110, do Código Penal, vez que a Lei 12.234/2010, que trouxe alterações

mais gravosas ao acusado, é posterior à data dos fatos. 

Com efeito, a Lei 12.234/10 que, alterando disposição do Código

Penal, estipulou ser inviável ter por termo inicial da prescrição data anterior à

da  denúncia,  não  se  aplica  ao  presente  caso,  já  que  entrou  em  vigor

posteriormente aos fatos, sendo mais gravosa ao réu, não podendo, então,

retroagir para prejudicá-lo.

Colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO  CRIMINAL  -  EXTORSÃO  INDIRETA  -
PRELIMINAR  DE  OFÍCIO  -  PRESCRIÇÃO  DA
PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO
-  APLICAÇÃO  DAS  DISPOSIÇÕES  LEGAIS  DO
CÓDIGO  PENAL  ANTERIOR  À  LEI  12.234/10  -
CRIME  COMETIDO  NO  ANO  DE  2004  -
TRANSCURSO  DO  PRAZO  PRESCRICIONAL
ENTRE A DATA DO FATO E DO RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA  -  TRÂNSITO  EM  JULGADO  PARA  A
ACUSAÇÃO  -  EXTINÇÃO  DA  PUNIBILIDADE  -
INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 109, V C/C 110, §§1°
e 2º C/C 114, II, C/C/ 115, C/C 107, IV, TODOS DO CP.
Se o crime foi praticado anteriormente à publicação da
Lei  12.234/10,  as  regras  relativas  ao  prazo
prescricional  não  ficam  a  ela  condicionadas.

Desembargador João Benedito da Silva
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Transcorrido o lapso prescricional entre a data do fato
e o recebimento da denúncia, considerando a pena em
concreto e o trânsito em julgado para a acusação, é de
se  declarar  extinta  a  punibilidade  do  agente,
consoante  dispõe  o  art.  110,  §§1°  e  2°  do  Código
Penal, com redação anterior à Lei 12.234/10. (TJMG.
Apelação  Criminal  1.0024.05.706697-9/001.
Relator(a):  Des.(a)  Sálvio  Chaves.  Data  de
Julgamento: 17/07/2014)  

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ART.89 DA LEI
8.666/93 - PRELIMINAR DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO
RETROATIVA  -  OCORRÊNCIA  -  EXTINÇÃO  DA
PUNIBILIDADE.
-  Tendo  transcorrido,  entre  a  data  dos  fatos  e  o
recebimento da denúncia,  lapso superior  a 08 anos,
tendo o réu sido condenado a uma pena corporal de
03 (três)  anos de detenção,  já  havendo trânsito  em
julgado  relativamente  à  acusação,  é  de  rigor  o
reconhecimento da ocorrência da prescrição retroativa.
- A Lei 12.234/10, que, alterando disposição do Código
Penal,  estipulou ser  inviável  ter  por  termo inicial  da
prescrição data anterior à da denúncia, não se aplica
ao  presente  caso,  já  que  entrou  em  vigor
posteriormente aos fatos, sendo mais gravosa ao réu,
não  podendo,  então,  retroagir  para  prejudicá-lo.
(TJMG.  Apelação  Criminal  1.0082.12.000053-2/001.
Relator(a):  Des.(a)  Furtado  de  Mendonça.  Data  de
Julgamento: 27/05/2014)

Consoante o art. 109, V, do Código Penal, o prazo prescricional,

in casu, é de 04 (quatro) anos. Assim, considerando que, entre a data do fato

(27/09/2008)  e  o  dia  do  recebimento  da  denúncia  (01/11/2012  -  fls.  134),

transcorreu  lapso  superior  a  quatro  anos,  é  de  rigor  o  reconhecimento  da

extinção da punibilidade do acusado pela ocorrência da prescrição retroativa da

pretensão punitiva.

Vale salientar  que melhor  sorte  não acolheria  o presente feito,

ainda que se considerasse o prazo prescricional entre a data do recebimento

da  denúncia  –  01/11/2012,  fls.134,  e  data  da  publicação  da  sentença  –

12/04/2017, fls. 271-v, eis que entre esses dois marcos também decorreram

mais de quatro anos.

Desembargador João Benedito da Silva
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Ante  o  exposto,  julgo  extinta  a  punibilidade  do  réu  Miguel

Rodrigues Marques,  diante do reconhecimento da prescrição da pretensão

punitiva, ex vi do art.107, IV c/c o art.109, V c/c o art.110, §1º (antiga redação),

todos do Código Penal.

Resta,  portanto,  prejudicado  o  exame  de  mérito  do  presente

recurso.

É como voto.

                 Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador

João  Bendito  da  Silva,  decano  no  exercício  da   Presidência  da  Câmara

Criminal,  relator,   dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores

Desembargadores   Márcio Murilo da Cunha Ramos e Arnóbio Alves Teodósio.

Ausente,  justificadamente,  o  Exmo.  Sr.  Des.  Carlos  Martins  Beltrão  Filho.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Francisco Sagres Macedo Vieira,

Procurador de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz  Mello  Filho”  do  Tribunal  de  Justiça  do Estado  da Paraíba,  aos 17

(dezessete) dias do mês de abril de 2018.

                      Des. João Benedito da Silva

                                        RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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