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RELATOR : O Exmo. Dr. Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz de Direito
convocado para substituir o Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio)
APELANTE : Ministério Público Estadual
APELADO : Iranelson Belo Martins 
ADVOGADO : Edson Freire Delgado

PROCESSUAL  PENAL.  PRELIMINAR ARGUIDA  EX
OFFICIO. Prescrição pela pena máxima in abstrato do
crime de ameaça no âmbito doméstico. Decorrido entre
o recebimento da denúncia até a data do julgamento
tempo superior a três anos.  Prescrição reconhecida
de ofício.

- Decorrido o lapso prescricional de três anos entre a
data do recebimento da inicial acusatória até o presente
julgamento,  mister  é  a  decretação  da  extinção  da
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, pela
pena máxima in abstrato.

-  Ocorrida  a  prescrição  da  pretensão  punitiva,  resta
extinta a punibilidade do agente do crime de ameaça no
âmbito doméstico, nos termos do art. 107, IV, do CP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, DECRETAR, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA DO APELADO PELO DELITO DE AMEAÇA NO



ÂMBITO  DOMÉSTICO,  RESTANDO  PREJUDICADO  O  APELO,  em
desarmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público (fls.
74/75) contra a sentença de fls. 70/73,  que absolveu o réu Iranelson Belo
Martins do crime de ameaça no âmbito doméstico, com fulcro no art. 386, II,
do CPP.

Em  suas  razões,  expostas  às  fls.  76/80,  requer  a
condenação do apelado nas sanções dos arts. 147 do CP c/c 7º e 41 da Lei
11.343/06.

Contrarrazões defensivas pugnando pelo desprovimento do
apelo (fls. 82/86).

A Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela Drª.
Maria Lurdélia Diniz de Albuquerque Melo, opinou pelo provimento do apelo
(fls. 96/99).

É o relatório.

VOTO:  O  Exmo.  Dr.  Carlos  Eduardo  Leite  Lisboa
(RELATOR)

Ab initio, conheço do apelo, pois presentes os pressupostos
de admissibilidade e processamento.

Oportunamente, levanto preliminar de ofício consistente na
ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição.

Diz o art. 61 do CPP que "em qualquer fase do processo o
juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-la de ofício."

In casu, o órgão ministerial requer a condenação do apelado
nas iras dos arts. 147 do CP c/c 7º e 41 da Lei 11.343/06 que possui pena de
01 (um) a 6 (seis) meses de detenção ou multa.

Partindo dessa premissa, dispõe o art. 109, inciso VI, do CP,
que a prescrição, para os crimes inferiores a um ano, será de 03 (três) anos.

Assim,  como  a  sentença  absolutória  não  é  marco
interruptivo da prescrição,  verifica-se que,  entre a data do recebimento da
denúncia,  ocorrido  em  17  de  fevereiro  de  2014  (fl.  33),  até  o  presente
julgamento, transcorreu o período superior a 03 (três) anos.



Portanto, perdeu o Estado o seu direito de exercer o  jus
puniendi, devendo ser declarada a extinção da punibilidade pela ocorrência da
prescrição pela pena máxima in abstrato cominada ao tipo. 

Ante o exposto, em desarmonia com o parecer ministerial,
DE  OFÍCIO,  DECLARO  EXTINTA  A  PUNIBILIDADE  DO  APELADO
IRANELSON BELO  MARTINS,  DO  CRIME  DE  AMEAÇA  NO  ÂMBITO
DOMÉSTICO, PELA PRESCRIÇÃO DA PENA EM ABSTRATO, nos termos
dos  arts.  107,  inciso  IV,  e  109,  inciso  VI,  ambos  do Código Penal.
Prejudicado o exame do mérito recursal.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  Presidente  da  Câmara
Criminal,  dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores  Carlos  Eduardo  Leite  Lisboa  (Juiz  de  Direito
convocado  para  substituir  o  Exmo.  Des.  Arnóbio  Alves  Teodósio),
relator, Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o
preenchimento da vaga de Desembargador, 1º Vogal) e João Benedito
da Silva (2º Vogal).

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Amadeus
Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador
Manoel Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, em João Pessoa, 17 de maio de 2018.

Dr. CARLOS EDUARDO LEITE LISBOA
                                    Juiz de Direito Convocado

                     RELATOR


