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ACÓRDÃO

APELAÇÃO  CRIMINAL  Nº  5000337-97.2015.815.0481  –  Vara  Única  da
Comarca de Pilões/PB
RELATOR: Des. Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: William Raposo Guedes
DEFENSORA PÚBLICA: Iara Bonazzoli
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL. ESTATUTO  DA
CRIANÇA  E  DO  ADOLESCENTE.  ATOS
INFRACIONAIS  SEMELHANTES  AOS  CRIMES
DE  DANO  E  AMEAÇA.  SENTENÇA
CONDENATÓRIA.  APELO  DEFENSIVO.
ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO
DA  PRETENSÃO  PUNITIVA.  PROCEDÊNCIA.
SÚMULA  338  DO  STJ.  MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA SEM PRAZO DEFINIDO. ART.
121,  §  3º  DO  ECA.  PENAS  MÁXIMAS
ABSTRATAMENTE COMINADAS AOS CRIMES (6
MESES)  INFERIORES AO PRAZO ESTIPULADO
PARA  A  APLICAÇÃO  DA  MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO (3 ANOS).
CÔMPUTO  DO  PRAZO  PRESCRICIONAL  COM
BASE  NAS  PENAS  MÁXIMAS  EM  ABSTRATO
PREVISTAS NO CP. INCIDÊNCIA DO ART. 115 DO
CP.  REDUÇÃO  PELA  METADE  DO  PRAZO.
PRESCRIÇÃO  EM  01  (UM)  ANO  E  06  (SEIS)
MESES. DECORRIDOS MAIS DE 01 (UM) ANO E
11  (ONZE)  MESES  ENTRE  A  DATA  DO
RECEBIMENTO  DA  REPRESENTAÇÃO  E  A
PUBLICAÇÃO  DA SENTENÇA.  ARTS.  107,  IV,
109,  VI,  C/C  O  ART.  115  TODOS  DO  CÓDIGO
PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

-  Súmula  n°  338  do  STJ:  “A  prescrição  penal  é
aplicável nas medidas socioeducativas.”

-  "Se  a  legislação  penal  estabelece  pena  inferior  ao
prazo máximo estipulado para a aplicação da medida
socioeducativa de internação 3 (três) anos, não se pode
admitir que se utilize tal parâmetro para o cálculo da
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prescrição,  uma  vez  que  levaria  a  situações  de
flagrante  desproporcionalidade  e  injustiça,  porquanto
se daria tratamento mais rigoroso à adolescente do que
a um adulto, em situações análogas."

- Conforme dispõe o art. 115 do CP, são reduzidos de
metade  os  prazos  de  prescrição  quando o  criminoso
era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal
acima identificados;

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  declarar  extinta  a  punibilidade  do
recorrente, pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto do Relator, e
em harmonia com o Parecer da Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Perante  a  Vara  Única  da  Comarca  de  Pilões/PB,  o  Ministério
Público ofereceu Representação em face do adolescente William Raposo Guedes,
qualificado na inicial,  pela prática de ato infracional análogos às condutas típicas
descritas no art. 147 e art. 163, parágrafo único, I, c/c o art. 69, todos do Código
Penal, conforme narrativa constante às fls. 02/03:

“Consta  do  incluso  procedimento  especial  que,  no
dia 02 de setembro do ano de 2015, por volta das 14h, na Rua Benjamin
Sobrinho, nesta cidade, William Raposo Guedes ameaçou de mal injusto
e  grave  Maria  da  Penha  de  Lima  Silva,  além  de  danificar  o  seu
patrimônio.

Conforme  restou  devidamente  apurado,  nas
circunstâncias de tempo e local supradescritas, o representado foi até a
residência e arremessou um paralelepípedo na porta de entrada da casa,
danificando  a  mesma,  conforme  fotografias  de  fls.  12,  e,  em  tom
ameaçador, alertou a ofendida com os dizeres ‘se ligue comigo’.

Ato  contínuo,  o  adolescente  infrator  foi  até  a
residência de uma tia conhecida por ‘Donza’ e armou-se com uma foice
de  roço,  dizendo  que  se  não  ‘pegasse  a  vítima,  pegaria  sua  filha
Williane’,  não  consumando  seu  intento  em  razão  da  intervenção  da
citada parente.”
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Recebimento da representação em 09.11.2015 (fl. 22).

Instruído regularmente o processo, oferecidas as alegações finais
pelo Ministério Público (fls. 43/44) e pela Defesa (fls. 45/47), o MM. Juiz julgou
parcialmente  procedente  a  representação (Sentença de fls.  48/51-v),  em face  de
William Raposo Guedes pela prática dos atos infracionais análogos aos crimes de
dano simples e ameaça, aplicando-lhe a medida socioeducativa de internação, com
fundamento nos arts. 121, caput e §2º; art. 122, incisos I e II da Lei nº 8.069/90.

 
Publicação da Sentença em 31.10.2017 (fl. 51-v).

Inconformado,  recorreu  o  réu,  pugnando  inicialmente,  pelo
reconhecimento  da  prescrição  da  pretensão  punitiva.  Alternativamente,  alega  ter
havido decadência quanto ao crime de dano simples. Por fim, requer seja aplicada
medida socioeducativa de meio aberto (fl. 52/58). 

Contrarrazões pela Promotoria de Justiça, pugnando  seja negado
parcial provimento ao presente recurso de apelação (fls. 61/65).

A  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  da  lavra  do
Procurador Francisco Sagres Macedo Vieira,  pugnou pelo  provimento parcial do
apelo para que seja declarada a prescrição da pretensão socioeducativa  (fls. 70/75).

É o relatório.

VOTO

A pretensão recursal consubstancia-se, inicialmente, no pedido
de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento nos arts.
109, VI, c/c o art. 115 do Código Penal.

Pois  bem.  Saliento, de início, que acerca da aplicabilidade do
instituto  da  prescrição  aos  atos  infracionais  o  Colendo Superior  Tribunal  de  Justiça
pacificou a matéria com o seguinte enunciado:

STJ  -  Súmula  n°  338:  “A  prescrição  penal  é
aplicável nas medidas socioeducativas.”

Tal situação se deve à natureza volúvel dos adolescentes, a
qual exige uma pronta ação do Poder Público, quando observada a ocorrência de ato
infracional, ainda mais porque, após algum tempo, a medida socioeducativa perde a
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sua capacidade de reeducar  o menor infrator,  fazendo,  então,  perder  o  sentido a
intervenção estatal na insistência executiva da imposição, por não mais se mostrar
recomendável.

Ademais,  o  princípio  da  duração  razoável  do  processo,
previsto no art. 5º, LXXVIII, da Carta Magna, repele a ideia de deixar os jovens à
mercê da morosidade do aparelho judiciário para aplicação do Estatuto da Criança e
do Adolescente. Deve-se aplicar supletivamente, então, aos processos do ECA, as
normas inseridas no Código Penal que tratam da prescrição, em face da dicção do
art. 226 do Diploma menorista1.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o Juiz singular julgou
parcialmente  procedente  a  representação,  imputando ao  adolescente  William Raposo
Guedes  a  medida  socioeducativa  de  internação,  sem definir,  contudo,  o  prazo  para
cumprimento da mesma.

Ocorre que a aludida medida fora aplicada em razão da prática
de atos infracionais análogos aos crimes de ameaça e de dano, cujas penas máximas
previstas, respectivamente, nos arts. 147 e 163 do CP são de 06 (seis) meses.

Vale salientar que, não obstante a medida socioeducativa de
internação imposta na sentença, cujo prazo, quando não definido, nos termos do art. 121,
§3º, do ECA, ser de no máximo 03 (três) anos, os tipos penais supracitados (arts. 147 e
163,  ambos  do  CP)  preveem  penas  inferiores,  conforme  exposto  acima,  e
consequentemente, com lapsos prescricionais menores.

Assim sendo, impõe-se para o cômputo da prescrição as penas
definidas no Código Penal, haja vista ser a hipótese menos gravosa do que o prazo da
pena em abstrato previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente.

A propósito:

STJ-057133)  RECURSO  ESPECIAL.  ESTATUTO
DA  CRIANÇA  E  DO  ADOLESCENTE.
PRESCRIÇÃO. SÚMULA Nº 338 DO SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA  DE  ADVERTÊNCIA  -  ATO
INFRACIONAL  EQUIPARADO  AO  CRIME  DE
LESÃO  CORPORAL  LEVE.  PRESCRIÇÃO.

1ECA – Art. 226. Aplicam-se aos crimes definidos nesta Lei as normas da Parte Geral do Código
Penal e, quanto ao processo, as pertinentes ao Código de Processo Penal.
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CRITÉRIO DE CÁLCULO. 1. Sedimentou-se nesta
Corte a compreensão de que, tratando-se de medida
socioeducativa  aplicada  sem  termo,  o  cálculo  da
prescrição deve ter em vista o limite de 3 (três) anos
previsto  para  a  duração  máxima  da  medida  de
internação (art.  121,  §  3º,  da  Lei  nº  8.069/90),  ou,
havendo  termo  certo,  a  duração  da  medida
socioeducativa estabelecida pela sentença, reduzindo-
se, ainda, pela metade, por se tratar de agente menor de
21 anos.  2.  De outra  parte,  "se a legislação penal
estabelece  pena  inferior  ao  prazo  máximo
estipulado  para  a  aplicação  da  medida
socioeducativa de internação 3 (três) anos, não se
pode admitir que se utilize tal parâmetro para o
cálculo  da  prescrição,  uma  vez  que  levaria  a
situações  de  flagrante  desproporcionalidade  e
injustiça,  porquanto  se  daria  tratamento  mais
rigoroso  à  adolescente  do  que  a  um adulto,  em
situações  análogas."  (HC  120.875/SP,  Relator
Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 03.08.09). 3.
Entretanto,  em  respeito  à  coerência  sistemática  do
ordenamento  jurídico,  em  face  das  medidas  de
advertência e reparação de danos, previstas nos arts.
115 e 116 da Lei nº 8.069/90, não admitirem parâmetro
temporal e nem cercearem a liberdade de locomoção
do adolescente, deve-se levar em consideração critérios
diversos  dos  acima citados  para  o cálculo  do lapso
prescricional. 4. Com efeito, no caso em exame, tendo
sido aplicada ao recorrido medida socioeducativa de
advertência (a mais branda das medidas), pela prática
de ato infracional equiparado ao crime previsto no art.
129,  caput,  do  Código  Penal,  deve  ser  utilizado  o
menor prazo previsto na legislação penal - art. 109, VI,
do  CP -,  reduzido  pela  metade  em decorrência  da
menoridade, nos termos do art. 115 do mesmo Codex,
ou seja, 1 (um) ano, em obediência aos princípios da
isonomia e proporcionalidade. 5.  Recurso especial a
que  se  nega  provimento.  (Recurso  Especial  nº
1122262/RS (2009/0092676-3), 6ª Turma do STJ, Rel.
Og  Fernandes.  j.  17.11.2009,  unânime,  DJe
07.12.2009)
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Assim, na forma do art. 109, VI, do Código Penal, o prazo
prescricional, para o presente caso, seria de 03 (três) anos. Contudo, óbvio dizer que o
recorrente era, ao tempo do fato, menor de vinte e um anos de idade, o que, à luz do art.
115 do Código Penal, reduz pela metade o prazo prescricional, que passa a ser de 01 (um)
ano e 06 (seis) meses.

Frise-se  que  o  Parquet não  manifestou  seu  inconformismo,
precluindo, pois, seu direito de recorrer de tal decisão.

Destarte, os atos infracionais em questão ocorreram no dia
02.09.2015,  tendo  a  representação  sido  recebida  em  09.11.2015 (fl.  22)  e  a
publicação da sentença se deu em 31.10.2017 (fl. 51-v).

Então,  da  data  do  recebimento  da  representação  até  a
publicação  da  sentença  transcorreu  lapso  temporal  superior  a  01  (um)  ano  e  11
(onze) meses, ou seja, bem acima do período prescricional resultante da combinação
legal  dos  arts.  109,  VI,  e  115,  ambos  do  CP,  ensejando,  por  conseguinte,  o
reconhecimento da extinção da pretensão socioeducativa do apelante,  em face da
prescrição da pretensão socioeducativa.

Assim,  deve-se  declarar  a  extinção  da  pretensão
socioeducativa do menor infrator William Raposo Guedes, nos moldes dos arts. 107,
IV, 109, VI, e 115, todos do Código Penal, in verbis:

CP - Art. 107 - Extingue-se a punibilidade:
(…)
IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

CP - Art.  109. A prescrição, antes de transitar em
julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do
art.  110  deste  Código,  regula-se  pelo  máximo da
pena  privativa  de  liberdade  cominada  ao  crime,
verificando-se:
(…)
VI  -  em  3  (três)  anos,  se  o  máximo  da  pena  é
inferior a 1 (um) ano.

CP - Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos
de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do
crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data
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da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Eis o entendimento dos nossos Tribunais:

TJMG-0663421)  APELAÇÃO  CRIMINAL  -
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -
ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE
DISPARO DE ARMA DE FOGO - PRELIMINAR -
SÚMULA  338  STJ  -  PRESCRIÇÃO  DA
PRETENSÃO SOCIOEDUCATIVA. 1 - O Superior
Tribunal de Justiça, através da edição da Súmula
338,  firmou  o  entendimento  segundo  o  qual:  "A
prescrição  penal  é  aplicável  nas  medidas
socioeducativas". Assim, nos casos em que for fixado
termo  final,  a  prescrição  será  regulada  pelas
normas  do  Código  Penal,  aplicadas
analogicamente  aos  procedimentos  por  ato
infracional  do  ECA.  Por  outro  lado,  não  sendo
fixado termo final, será considerado o limite de três
anos, conforme art. 121, § 3º, CP. 2 - Se constatado
que  entre  a  data  da  publicação  da  r.  sentença
condenatória  e  o  julgamento  do  recurso  de
Apelação transcorreu lapso temporal  superior  ao
determinado na Lei Penal para o delito, imperiosa
a  declaração  da  prescrição  da  pretensão
socioeducativa.  (Apelação  Criminal  nº  0178463-
35.2013.8.13.0433  (1),  3ª  Câmara  Criminal  do
TJMG, Rel. Octavio Augusto de Nigris Boccalini. j.
12.07.2016, Publ. 22.07.2016). 

TJPB-0036171) APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL
EQUIPARADO AOS ARTS. 240 E 241-A DA LEI Nº
8.069/90.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  MEDIDA  SOCIOEDUCATIVA
DE  INTERNAÇÃO.  APELO  DEFENSIVO.
PRESCRIÇÃO  RETROATIVA  DA  PRETENSÃO
SOCIOEDUCATIVA  DO  ESTADO.
RECONHECIMENTO  DE  OFÍCIO.  APLICAÇÃO
DE INTERNAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO.
PRESCRIÇÃO  EM  04  (QUATRO)  ANOS  (ART.
109, V, DO CP). MENOR DE 21 (VINTE E UM)
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ANOS  À  ÉPOCA  DO  FATO.  PRAZO
PRESCRICIONAL COMPUTADO PELA METADE
(ART.  115  DO  CP).  EXTINÇÃO  DA
PUNIBILIDADE  DO  REPRESENTADO.
PROVIMENTO  DO  APELO,  RESTANDO
PREJUDICADO O JULGAMENTO DAS DEMAIS
ALEGAÇÕES  SUSCITADAS  NO  RECURSO
DEFENSIVO.  Conforme  reiterada  jurisprudência
do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  o  instituto  da
prescrição  se  aplica  aos  atos  infracionais
praticados por menores, uma vez que as medidas
socioeducativas, além de seu caráter preventivo e
reeducativo, têm natureza retributiva e repressiva.
Súmula  nº  338/STJ Exsurgindo-se  lapso  temporal
entre  o  recebimento  da  representação  e  a
publicação da sentença superior ao previsto em lei,
isto tendo em conta a medida concretizada, impõe-
se  seja  pronunciada  a  prescrição  da  pretensão
punitiva  do  Estado.  São  reduzidos  de  metade  os
prazos de prescrição quando o imputado é menor
de 21 (vinte e um) anos, à luz do disposto no artigo
115  do Código Penal.  Ante  o  reconhecimento  da
prescrição retroativa da  pretensão socioeducativa
com relação ao ato infracional, resta prejudicado o
julgamento dos  demais argumentos  veiculados no
apelo  defensivo.  (Apelação  nº  0001544-
27.2011.815.0751, Câmara Criminal do TJPB, Rel.
João Benedito da Silva. DJe 10.12.2015).

Deste  modo,  decorrido  o  curso  do  prazo  prescricional,
perdeu o Estado o poder-dever de aplicar medida socioeducativa acerca dos atos
infracionais imputados ao infrator, restando maculada a possibilidade jurídica de lhe
ser imposta qualquer sanção, ficando prejudicado o exame do mérito dos demais
pleitos apresentados no presente recurso.

Ante  todo  o  exposto,  julgo  extinta  a  pretensão  estatal
socioeducativa do adolescente infrator William Raposo Guedes, ante a ocorrência da
prescrição retroativa em relação aos atos infracionais a ele imputado, o que faço com
espeque nos arts. 107, IV, 109, VI, e 115, todos do Código Penal, e à luz da Súmula
n° 338 do STJ.
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É o meu voto.

Cópia dessa decisão servirá como ofício de notificação.

Presidi ao julgamento, com voto, dele participando ainda, os
Desembargadores Márcio Murilo da Cunha Ramos (1º vogal) e Carlos Eduardo Leite
Lisboa (Juiz convocado para substituir o Exmo. Sr. Des. Arnóbio Alves Teodósio, 2º
vogal).

Presente à Sessão de Julgamento o Excelentíssimo Senhor
Doutor Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça Convocado.

Sala  de  Sessões  “Des.  Manoel  Taigy  de  Queiroz  Melo
Filho” da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, 08 (oito) de maio de 2018. 

João Pessoa, 09 de maio de 2018

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                   Relator
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