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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000736-81.2013.815.2002  –  Vara  da
Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital

RELATOR : O Exmo. Dr.  Carlos  Eduardo  Leite  Lisboa  (Juiz  de
Direito convocado para substituir o Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio)
01 APELANTE : Matusalém de Oliveira
ADVOGADA : Kelly Caldas Vilarim
02 APELANTE : Manoel Evangelista de Oliveira
ADVOGADOS : Gilson Farias de Araújo Filho, Gilson Farias de Araújo e
Cynara Siqueira Paiva de Sousa
APELADA : A Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  AMEAÇA  NO  ÂMBITO
DOMÉSTICO. Art. 147 do Código Penal na forma
da Lei 11.340/2006. Prescrição regulada pela pena
aplicada  na  sentença.  Lapso  temporal  decorrido
entre  a  data  de  publicação  da  sentença
condenatória  até  o  julgamento  da  apelação.
Aplicação do disposto nos arts. 109, VI e 110 § 1º
e  115,  todos  do  Código  Penal.  Extinção da
punibilidade. Decretação ex officio. 

- É de se reconhecer a prescrição superveniente se
entre  a  data  da  publicação  da  sentença  e  o
julgamento  do  recurso  transcorreu  o  lapso
temporal prescricional em relação à pena aplicada. 

Vistos, relatados e discutidos os autos acima
identificados.
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Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em  desarmonia  com  o
parecer  ministerial,  DE OFÍCIO,  DECRETAR EXTINTA A
PUNIBILIDADE dos  acusados  Matusalém  de  Oliveira  e  Manoel
Evangelista  de  Oliveira,  pela  ocorrência  da  prescrição  da  pretensão
punitiva, ficando prejudicada a análise do mérito do recurso de apelação.

RELATÓRIO

Perante  a  Vara  de  Violência  Doméstica  e  Familiar
Contra a Mulher da Comarca da Capital,  Matusalém de Oliveira e Manoel
Evangelista  de  Oliveira,  amplamente  qualificados  nos  autos,  foram
denunciados pelo Ministério Público como incursos nas penas do art. 147
c/c art. 29, ambos do Código Penal, c/c art. 7º, incisos II e IV e V da Lei
11.340/2006.

Narra a peça inicial acusatória (fls. 02/04), que, no dia
04 de dezembro de 2012, por volta das 07 h, nesta Capital, os acusados
Matusalém de Oliveira e Manoel Evangelista de Oliveira, em associação de
desígnios, ameaçaram, por palavras e gestos, causar mal injusto e grave
à vítima, Geanne da Costa Souza, irmã de ambos os denunciados. 

Narra, ainda, a denúncia, que os acusados chegaram
no local do fato, fazendo bastante barulho e gritaria, com o objetivo de
cumprir,  contra  a  vítima,  uma  determinada  ordem  de  despejo.  Ato
contínuo,  passaram  a  agredir  verbalmente  a  vítima,  chamando-a  de
“vagabunda,  prostituta,  rapariga,  puta”,  ameaçando-a  de  morte  e  de
espancá-la,  sendo  impedidos  de  agredi-la  fisicamente  pela  vizinha,
grávida de cinco meses, que se pôs na frente da ofendida.

Recebida a denúncia no dia 07 de maio de 2013 (fl.
108).

Depois da regular instrução, foi proferida sentença (fls.
156/159v.), condenando os réus, como incursos nas iras do art. 147 do
Código Penal, a uma pena de 03 (três) meses de detenção, para cada um,
a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, concedendo, ao final,
o beneficio da suspensão condicional do processo.

Sentença publicada em 03 de dezembro de 2014 (fl.
159v.).

A  defesa  dos  réus  interpôs  recurso  de  apelação  (fl.
161). 
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Em suas razões (fls. 162/168), pugna pela absolvição
dos réus, alegando que a decisão condenatória se encontra fundamentada
exclusivamente  na  declaração  da  vítima  e  nos  depoimentos  das
testemunhas na fase do inquérito. Argumenta, ainda, que a condenação
foi totalmente contrária as provas dos autos, fazendo a vítima tudo isso
por motivo de vingança.

O  Ministério  Público  ofereceu  contrarrazões  (fls.
172/174)  pedindo  o  provimento  parcial  do  recurso,  para  absolver  o
apelante Manoel Evangelista de Oliveira.

A  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  da  lavra  do
ilustre  Promotor  de  Justiça  convocado,  Dr.  Amadeus  Lopes  Ferreira,
opinou  pelo  provimento  parcial  do  recurso  apelatório,  apenas  para
absolver Manoel Evangelista de Oliveira (fls. 192/195).

É o relatório.

VOTO: Exmo. Dr. CARLOS EDUARDO LEITE LISBOA
(Relator) 

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos
objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. 

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

Com efeito, o decurso do tempo fez com que o Estado
perdesse o direito de punir relativamente à pretensão de aplicar sanção
concreta. 

Está-se diante da ocorrência da prescrição pela pena in
concreto. 

A sentença foi publicada, em 03 de dezembro de 2014
(fl. 165v.), e dessa data, até hoje, já se passaram mais de 03 (três) anos.

Ocorre que os apelantes foram condenados a uma pena
privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção, ou seja, inferior a
01 (um) ano.

E,  nos  termos  do  art.  109,  VI,  do  Código  Penal,  a
prescrição opera-se em 03 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a
01 (um) ano.

Sabe-se  que  a  prescrição  intercorrente  ou
superveniente ocorre depois da sentença condenatória, regulando-se pela
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pena aplicada, de acordo com o artigo 110, § 1º, do CP. Tem como termo
inicial a publicação da sentença e, ao contrário da prescrição retroativa,
inicia a contagem do prazo para frente, a partir do decreto condenatório. 

Assim,  a  prescrição  de  fato  ocorreu  contada  da
publicação da sentença condenatória até agora,  conforme disposto nos
arts. 109, VI e 110 § 1º e 115, todos do Código Penal.

Portanto, de ofício, há de ser reconhecida a ocorrência
da  extinção  da  punibilidade,  diante  da  ocorrência  da  prescrição  e  de
consequência,  o  apelo  dos  réus  que  visava  decisão  absolutória,  resta
prejudicado.

Assim sendo, há de se ter em vista que declarada a
prescrição, não há mais que se falar em culpabilidade dos agentes, sendo
que nenhuma implicação futura poderá causar sobre seus antecedentes,
extinguindo-se, em resumo, todos os efeitos causados pela ação penal. 

Ante o exposto, em desarmonia com o parecer
ministerial,  DE  OFÍCIO, decreto  a  extinção  da  punibilidade dos
acusados  Matusalém de Oliveira e Manoel  Evangelista de Oliveira, pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, ficando prejudicada a
análise do mérito do recurso de apelação. 

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  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 "Des. 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


