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GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO  CRIMINAL  Nº 0000478-24.2017.815.0000  –  Comarca  de  Serra
Branca
RELATOR: Tércio Chaves de Moura, Juiz convocado para substituir o Des. Márcio
Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: Renato Bezzera Caetano
ADVOGADO: Jarbas Murilo de Lima Rafael
APELADO: A Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ART 129, §1º, II, DO
CP  (LESÃO  CORPORAL  GRAVE). CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.  ALEGAÇÃO  DE
PRESCRIÇÃO  RETROATIVA  PELA  PENA  IN
CONCRETO. PERÍODO ENTRE O RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA
SUPERIOR AO LAPSO  PRESCRICIONAL  PREVISTO
NA  LEI  PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
PROVIMENTO.

-  A  extinção  da  punibilidade,  face  o  reconhecimento  da
prescrição retroativa, é medida que se impõe quando, tomando
por base a pena em concreto fixada na sentença, ante o trânsito
em  julgado  para  a  acusação,  verifica-se  o  transcurso  do
respectivo lapso prescricional entre a data do recebimento da
denúncia e a da publicação da sentença.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento  ao  apelo  para
declarar extinta a punibilidade, pela prescrição, nos termos do voto do relator. 

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por  Renato
Bezzera Caetano,  através da qual se insurge contra sentença (fls. 227/234) proferida
pelo Juízo da Comarca de Serra Branca, Juiz Leonardo Sousa de Paiva Oliveira, que
julgou procedente denúncia ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Paraíba,
condenando-o pela  prática do crime do art.  129,  § 1º,  II,  do CP (lesão corporal  de
natureza grave). 

Da análise da peça exordial (fls. 02/04), infere-se que o apelado
foi denunciado pela prática do tipo previsto no art. 121, §2º, II e IV c/c o art. 14, II,



ambos  do  Código  Penal,  uma  vez  que,  no  dia  24.09.2011,  teria  desferido  socos  e
pontapés na vítima Francisco de Assis Carvalho Lima.

O  Julgador  de  primeiro  grau,  considerando  que  não  restou
evidenciada a intenção de matar por parte do acusado, proferiu decisão (fls. 104/106),
desclassificando a conduta do réu de tentativa de homicídio para a de lesão corporal de
natureza grave (art. 129, § 1º, II, do CP). 

Em seguida, foi prolatada sentença condenatória, na qual o réu
foi condenada pela prática de conduta tipificada no art. 129, § 1º, II, do CP, tendo sido
interposto apelação criminal pela defesa.

Às fls. 172/174, foi proferida decisão pela Câmara Criminal do
TJPB,  em consonância  com a  posição  ministerial,  dando provimento  ao  apelo  para
anular  a  sentença  condenatória  de  fls.  119/123,  uma  vez  que  foi  reconhecida
irregularidade  procedimental  capaz  de  comprometer  o  pleno exercício  do  direito  ao
contraditório e à ampla defesa. 

O Juízo de primeiro grau determinou a reabertura da instrução
processual,  tendo,  após  o  oferecimento  das  alegações  finais,  proferido  decisão
condenatória incursionando o acusado na conduta do art.  129, §1º,  II,  do CP (lesão
corporal grave), aplicando uma pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a
ser cumprida no regime semiaberto (fls. 227/234).  

Inconformado com decisão o réu interpôs recurso de apelação
(fls. 237). Em suas razões (fls. 243/250), sustenta que, considerando a pena em concreto
aplicada e o fato de o réu ter 19 anos na data do crime, se operou a prescrição retroativa.
Em seguida, afirma que o acervo probatório acostado aos autos não seria suficiente para
demonstrar a autoria delitiva, pelo que entende aplicável o princípio do in dubio pro reo.
Por fim, salienta que o laudo não é conclusivo sobre o risco de morte, pelo que pugna
pela retirada da circunstância qualificadora.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo não provimento do
recurso (fls. 252/255).

A Procuradoria de Justiça, em parecer  de lavra do Procurador
Francisco  Sagres  Macedo Vieira,  opinou  pela  extinção da  punibilidade,  em face  do
reconheimento da prescrição retroativa. (fls. 263/273)

É o relatório.
VOTO: 

Compulsando os autos, entendo que assiste razão ao recorrente,
razão por que reconheço a prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, com
consequente extinção da punibilidade do ora apelante,  em relação ao crime de lesão
corporal de natureza grave a que foi condenado. 

No caso, tendo em vista que já houve, no caso, o trânsito em
julgado para a acusação,  a prescrição, nos termos do art. 110, § 1º, do CP, regula-se
pela pena aplicada em concreto. 

No caso, ao acusado foi imposta uma pena de 03 (três) anos e 06



(seis) meses de reclusão pelo crime lesão corporal grave, pelo que, em tese, o prazo
prescricional seria de 08 anos (art. 109, § 1º, IV, do CP). Todavia, considerando que o
condenado, na data do crime, possuía 19 anos de idade (fls. 18), deve ser aplicada a
regra  do  art.  115  do  CP, que  diz  que  são  reduzidos  pela  metade  os  prazos
prescricionais quando, ao tempo do crime, o processado tinha menos 21 anos de idade.
Logo, no caso em tela, o prazo prescricional a ser considerado, é o de 04 (quatro)
anos, nos termos do art. 109, §1º, IV c/c art. 115, ambos do Código Penal.

Sendo assim, verifica-se que,  entre a data de recebimento da
denúncia,  que  ocorreu  em  17/10/2011  (fl.  50),  e  a  da publicação da sentença
condenatória (28/09/2016), transcorreu  período  de  tempo  superior  ao  lapso
prescricional acima mencionado. 

Observa-se, pois, o decurso do lapso de 04 (quatro) anos, 11
(onze) meses e 19 (dezenove) dias, período este superior ao período legal. Assim,
torna-se  imperiosa  a extinção da punibilidade do ora  apelante, face  o
reconhecimento da prescrição retroativa.

Por fim, como bem destacou o ilustre representante do parquet,
a  prolação  de  sentença  condenatória  (fls.  119/123),  posteriormente  anulada  (fls.
172/174),  não  ensejou,  no  caso  em deslinde,  a  interrupção  do  marco  prescricional.
Nesse linha, aponta a jurisprudência: 

HABEAS  CORPUS.  RECONHECIMENTO  DA  PRESCRIÇÃO  DA
PRETENSÃO  PUNITIVA.  IMPOSSIBILIDADE  DA  REDUÇÃO  DO
PRAZO  PRESCRICIONAL  EM  RAZÃO  DA  MENORIDADE  DO
PACIENTE À ÉPOCA DOS FATOS POR FALTA DE COMPROVAÇÃO
NOS  AUTOS.  SENTENÇA  CONDENATÓRIA  ANULADA  NÃO
INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL.
1. Verificada a ocorrência do lapso temporal determinado pelo artigo 109, V,
do Código Penal, entre a data de recebimento da denúncia e a sentença válida
recorrível,  considerando  a  pena  em  concreto,  torna-se  imperioso  o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
2. A sentença anulada pelo Tribunal de origem, em sede de revisão criminal,
não interrompe o curso da prescrição.
3.  Ordem concedida para declarar a  prescrição da pretensão punitiva com
relação  à  pena  aplicada  ao  paciente  nos  autos  da  ação  penal  objeto  do
presente writ.
(HC 24.517/SP,  Rel.  Ministro  PAULO GALLOTTI,  SEXTA TURMA,
julgado em 21/09/2004, DJe 29/06/2009)

Ante  do  exposto,  dou  provimento  ao  recurso  para  declarar
extinta a punibilidade do apelante,  Renato Bezzera Caetano, quanto aos crimes do
art. 129, § 1º, II, do CP, a que foi condenado, face o reconhecimento da  prescrição
retroativa da pretensão punitiva.

É como voto. 

Presidiu o julgamento, o Excelentíssimo Senhor Desembargador
João Benedito da Silva, decano no exercício da Presidência da Câmara Criminal, dele
participando os excelentíssimos Senhores Desembargadores Tércio Chaves de Moura
(Juiz  convocado,  com  jurisdição  limitada,  para  substituir  o  Desembargador
Márcio Murilo da Cunha Ramos), relator, Arnóbio Alves Teodósio, revisor, e Marcos
William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado  até  o  preenchimento  da  vaga  de
Desembargador, vogal).



Presente  à  sessão  a  Excelentíssima  Senhora  Maria  Lurdélia
Diniz de Albuquerque Melo, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da Câmara Criminal  “Des.  Manoel  Taigy de
Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, 19 de abril de 2018.

Tércio Chaves de Moura
Juiz convocado – Relator


