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RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE
DIFAMAÇÃO  E  INJÚRIA.  SENTENÇA  DE
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.  PRESCRIÇÃO
DA  PRETENSÃO  PUNITIVA  ORDINÁRIA.
PRAZO  PRESCRICIONAL  FIXADO  DE
ACORDO  COM  O  MÁXIMO  DA  PENA  EM
ABSTRATO.  TRANSCURSO  DO  LAPSO
PRESCRICIONAL  A  PARTIR  DA  DATA  DO
FATO  DELITUOSO.  AUSÊNCIA  DE  MARCO
INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO
DA  PUNIBILIDADE.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

Nos termos do art. 109, CP, a prescrição, antes
de transitar em julgado a sentença final, regula-se
pelo  máximo  da  pena  privativa  de  liberdade
cominada ao crime.

Em  consonância  com  o  art.  111,  I,  do  CP,  a
prescrição,  antes  de  transitar  em  julgado  a
sentença final, começa a correr do dia em que o
crime se consumou.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da  Paraíba,  por  unanimidade,  em  NEGAR  PROVIMENTO  AO  RECURSO,
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NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM HARMONIA COM O PARECER
MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Trata-se de  Recurso em sentido estrito interpostoa por  Ricardo

Vital de Almeida contra a sentença (fls. 98/99) proferida pelo juízo de direito

da 6ª Vara Criminal da comarca da Capital que declarou extinta a punibilidade

pela prescrição, nos termos do art. 107, IV e art. 109, VI, ambos do Código

Penal.

Nas razões recursais (fls. 110/111), o recorrente alega que, como

o fato foi, em tese, praticado em 30/06/2012, nos termos do art. 109 e 110, §1º

do Código Penal, não se poderia contar a prescrição no período compreendido

entre o fato e os dias atuais que antecedem a apresentação da acusatória. Em

consequência, requer o provimento do recurso em sentido estrito para anular a

sentença combatida.

Em contrarrazões (fls. 113/115), o Ministério Público pugnou pela

improcedência do recurso.

A decisão foi mantida pelo magistrado a quo, conforme se verifica

às fls. 121/122.

O douto Procurador de Justiça, Francisco Sagres Macedo Vieira,

em parecer de fls. 124/127, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O recorrente ofertou notícia crime em desfavor de Luis Torres,

alegando  que  o  noticiado,  utilizando-se  de  meio  de  ampla  propagação,

transmudou a realidade em uma história desmedida e inverídica, com animus
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difamandi  e  injuriandi,  maculando a honra de um servidor público que jamais

deixou a linha retilínea de conduta.

Aduziu, também, que o noticiado, não satisfeito em publicar uma

falsa  afirmação  com  animus  de  atingir  a  honra  do  conceituado  magistrado

noticiante, utilizou-se de outra via para os mesmos fins,  quando no final da

tarde do mesmo sábado (30.06.2012), durante o seu programa na TV Arapuan,

continuou a rebaixar a integridade das funções públicas do noticiante, o que,

ainda,  perdura  até  a  data  da  presente  representação,  com  comentários  e

exposição na mídia paraibana, o que configura a continuidade delitiva.

Assevera que, sendo imputada a conduta de difamação e injúria

praticadas contra um servidor público em razão de suas funções, a ação penal

é  pública  condicionada à representação,  nos termos do art.  145,  parágrafo

único, do Código Penal, fato que se apresenta com a notícia crime.

Ao  final,  requereu  a  instauração  do  procedimento  instrutório,

como remessa dos autos ao Ministério Público para que promova a competente

denúncia, a fim de ser apurada a responsabilidade do noticiado.

Remetidos  os  autos  à  Douta  Promotoria  de  Justiça,  foram

requeridas diligências antes do oferecimento da denúncia (fl. 21).

Efetivadas  as  diligências  (fls.  23/88),  concluído  o  relatório  do

inquérito policial  (fls.  89/93),  foram os autos remetidos ao Ministério Público

que  pugnou  pelo  arquivamento  dos  autos  pela  evidente  prescrição  da

pretensão punitiva dos delitos (fls. 95/96).

Sustenta o parquet que as penas máximas cominadas aos crimes

de difamação e injúria são, respectivamente, de 01 (um) ano e 06 (seis) meses,

ambos de detenção, o que corresponde ao prazo prescricional de 04 (quatro) e

Desembargador João Benedito da Silva
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03  (três)  anos,  tal  como  estabelecido  no  art.  109,  inicisos  V  e  VI,  e  seu

parágrafo único do Código Penal.

Aduziu, ainda, o órgão ministerial  que o suposto fato criminoso

teria ocorrido nos dias 30 de junho e 01 de julho de 2012, tendo transcorrido

mais de 04 (quatro) anos, desde o ato em questão. Assim, não se pode mais

dar início a persecutio criminis pela prescrição da pretensão punitiva.

Às fls. 98/99, o magistrado a quo declarou extinta a punibilidade

do réu pela prescrição, nos termos do art.  107, IV e art. 109, VI, ambos do

Código Penal, determinando o arquivamento dos autos (fls. 98/99).

Opostos  embargos  de  declaração  (fls.  100/101),  estes  foram

julgados improcedentes (fls.106/108).

Na sequência, o representante interpôs o presente Recurso em

sentido  estrito,  alegando  que,  como  o  fato  foi,  em  tese,  praticado  em

30/06/2012, nos termos do art. 109 e 110, §1º do Código Penal, não se poderia

contar  a  prescrição  no  período  compreendido  entre  o  fato  e  os  dias  que

antecedem  a  apresentação  da  acusatória.  Em  consequência,  requer  o

provimento do recurso em sentido estrito para anular a sentença combatida.

Pois bem. A prescrição da pretensão punitiva ordinária, conforme

o art. 109, do Código Penal, ocorre antes do trânsito em julgado da sentença e

regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime. 

Registre-se, por oportuno, que, em caso de concurso de crimes

(material ou formal) e de crime continuado, a prescrição incide isoladamente

sobre cada um dos crimes e o acréscimo que couber na pena pelo critério da

exasperação não é computado.

Desembargador João Benedito da Silva



Recurso em sentido estrito nº 0001201-43.2017.815.0000

Ademais, nos termos do art. 111, I, do Código Penal, a prescrição,

antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr do dia em que o

crime se consumou.

In casu, conforme a notícia crime, o fato delituoso (difamação e

injúria), verificou-se nos dias 30/06 e 01/07 do ano de 2012.

As penas máximas cominadas aos crimes de difamação e injúria

são, respectivamente, de 01 (um) ano e 06 (seis) meses, ambos de detenção,

o que corresponde ao prazo prescricional de 04 (quatro) e 03 (três) anos, tal

como estabelecido no art. 109, incisos V e VI, e seu parágrafo único do Código

Penal.

Em consequência, se desde a data do fato tido como delituoso

(30/06  e  01/07  do  ano  de  2012) até  o  momento  em  que,  concluído  o

procedimento investigativo, os autos foram remetidos ao Ministério Público que

pugnou pela extinção da punibilidade da pretensão da pretensão punitiva ante

a ocorrência da prescrição com base na pena máxima em abstrato (08/11/16 –

fls. 95/96), não ocorreu qualquer marco interruptivo, bem como transcorreu o

lapso de tempo suficiente à configuração da prescrição, qual seja, 04 (quatro)

anos, deve ser declarada a extinção da punibilidade do investigado, tal como

reconhecida na sentença pelo magistrado a quo (fls. 98/99).

Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §§ 2º E
4º,  INCISO  I,  DO  CÓDIGO  PENAL.  ALEGADA
VIOLAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA  COLEGIALIDADE.
NÃO  VERIFICAÇÃO.  SUSCITAÇÃO  DE  EXTINÇÃO
DA  PUNIBILIDADE  PELA  PRESCRIÇÃO  DA
PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PENA
DE  UM  ANO.  AUSÊNCIA  DE  TRANSCURSO  DE
PRAZO  PRESCRICIONAL  DE  QUATRO  ANOS.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO  POR  APLICAÇÃO  DO
PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.  1.  Não  ofende  o  princípio  da
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colegialidade a prolação de decisão monocrática pelo
Ministro Relator, a teor do disposto no art. 544, § 4º, II,
alínea "b", do Código de Processo Civel, c/c art. 3º, do
Código  de  Processo  Penal.  Ademais,  os  temas
decididos  monocraticamente  sempre  poderão  ser
levados ao  colegiado  com a interposição do agravo
regimental.  2- A teor do disposto no art. 109, V, do
Código Penal,  a prescrição antes de transitar em
julgado a sentença é de quatro anos, se a pena é
igual  a um ano e não excede a  dois.  Não tendo
decorrido referido lapso temporal entre a data do
fato e a data do recebimento da denúncia, nem da
data  do  recebimento  da  denúncia  à  data  da
publicação da sentença, nem da publicação desta
até  a  presente  data,  não  há  que  se  falar  em
ocorrência da prescrição. 3- Esta Corte Superior, em
consonância com o entendimento proferido no voto do
Ministro  CELSO  DE  MELLO  de  Melo,  no  Habeas
Corpus n. 98.152/MG, tem entendido que "o postulado
da insignificância considera necessária, na aferição da
tipicidade  penal,  a  presença  de  certos  valores,  tais
como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente,
(b)  a  nenhuma  periculosidade  social  da  ação,  (c)
reduzidíssimo  grau  de  reprovabilidade  do
comportamento  e  (d)  a  inexpressividade  da  lesão
jurídica  provocada,  apoiu-se,  em  seu  processo  de
formulação  teórica,  no  reconhecimento  de  que  o
caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe,
em função dos próprios objetivos por  ele visados,  a
intervenção  mínima  do  Poder  Público  em  matéria
penal". 4- O valor da res furtiva equivalente à 30% do
salário mínimo vigente à época e o fato de ter sido o
furto  praticado  mediante  o  arrombamento  de  uma
porta revela maior ofensividade da conduta, afastando
a incidência do princípio da insignificância. 5- Agravo
regimental  improvido.  (AgRg no AREsp 644.505/MG,
Rel.  Ministro  LEOPOLDO  DE  ARRUDA  RAPOSO
(DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO  TJ/PE),
QUINTA  TURMA,  julgado  em  16/04/2015,  DJe
08/05/2015)

Acrescente-se que a Lei nº 12.234/10 deu nova redação ao art.

110,  §1º  do Código Penal,  estabelecendo que  não se pode contar  nenhum

tempo anterior ao recebimento da denúncia ou queixa.  No entanto,  referido

dispositivo  é  aplicável  para  a  prescrição  depois  de  transitar  em  julgado  a

sentença condenatória para a acusação ou depois de improvido seu recurso

(prescrição retroativa).

Desembargador João Benedito da Silva
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Isso  não  significa  que  não  exista  nenhuma  prescrição  nesse

período pré-processual (antes do recebimento da denúncia ou queixa). Nesse

período,  rege-se  a  prescrição  da  pretensão  punitiva  ordinária  pela  pena

máxima em abstrato e seus termos iniciais para contagem estão previstos no

art. 111 do Código Penal, aplicável no caso dos presentes autos.

De  mais  a  mais,  a  investigação  não  pode  ser  eterna;  caso  o

Estado demore muito para apurar os fatos, ocorre a prescrição pela pena em

abstrato.

Diante do exposto, mantenho a sentença e nego provimento ao

recurso em sentido estrito.

                      

É como voto.

       Presidiu  o  julgamento,  com  voto,   o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho,  Presidente da Câmara Criminal,

revisor,   dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores

João Benedito da Silva, relator, e  Márcio Murilo da Cunha Ramos. 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 maio de 2018.

                      Des. João Benedito da Silva

                                        RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


