
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001993-35.2012.815.0141 – 2ª Vara Mista
da Comarca de Catolé do Rocha

RELATOR : O Exmo. Dr. Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz de Direito
  convocado para substituir o Exmo. Des. Arnóbio Alves
  Teodósio)

APELANTE : Alisson Jalisson da Costa Diniz
ADVOGADO : Euder Luiz de Almeida
APELADO : Justiça Pública Estadual

APELAÇÃO CRIMINAL. Violência doméstica. Art.
129,  §  9º,  do  Código  Penal.  Condenação.
Irresignação  da  defesa.  Prejudicial.  Prescrição.
Mérito. Absolvição pela legítima defesa ou ausência
de provas do fato delituoso. Redução da pena-base.
Aplicação de  sursis processual.  Apelo  intempestivo.
Análise,  ex-officio, da  aludida  prescrição.
Reconhecimento.  Não  conhecimento  do  apelo
pela  intempestividade,  e,  de  ofício,  concessão
de  Habeas  Corpus,  extinguindo-se  a
punibilidade, pela prescrição retroativa.

– O apelo foi protocolado, dia 09/08/2016, de forma
extemporânea, ou seja, fora do período de 05 (cinco)
dias, estipulado pelo art. 593, do Código de Processo
Penal,  o qual se exauria,  em 03/08/2016,  frente a
última  intimação  válida,  qual  fosse  a  do  ora
recorrente, do dia 29/07/2016, tornando-se, assim,
intempestivo.

–  Tendo  em  vista  a  data  do  recebimento  da
denúncia, 08/04/2013, e o registro e publicação da
sentença  condenatória,  12/05/2016,  transitada  em



julgado  para  o  parquet,  ultrapassou-se  o  lapso
temporal  imposto pela Lei  Penal vigente,  diante da
pena  concreta,  transitada  em  julgado  para  o
Ministério  Público  (art.  109,  VI,  do  CP),  de  ofício,
deve-se declarar a prescrição retroativa da pretensão
punitiva do Estado em face do réu, com a concessão
de ordem mandamental vigente.

Vistos,  relatados  e  discutidos  estes  autos  acima
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
do  Estado  da Paraíba,  à  unanimidade,  NÃO SE CONHECER DO APELO
PELA SUA INTEMPESTIVIDADE, E, DE OFICIO, EM SEDE DE HABEAS
CORPUS EXTINGUIR-SE  A  PUNIBILIDADE  PELA  PRESCRIÇÃO
RETROATIVA, nos termos deste voto, em harmonia com o parecer. 

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Criminal,  à fl.  71, do réu Alisson
Jalisson da Costa  Diniz,  irresignado com a sentença de fls.  66/68v,  que
julgou procedente a denúncia,  para condená-lo como incurso nas iras do
artigo 129, § 9º, do Código Penal, a uma pena total de 03 (três) meses de
detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Concedido o direito de apelar em liberdade.

Razões do apelo, nas fls. 75/81, o apelante requer, como
prejudicial  do mérito,  a declaração da prescrição retroativa da pretensão
punitiva do Estado, tendo em vista a pena aplicada.

Como  matéria  de  mérito,  aduz  que  agiu  em  legítima
defesa, frente à injusta agressão sofrida pela suposta vítima, a qual não veio
a  Juízo  confirmar  o  mal  suportado,  bem  como  não  existiram  outras
testemunhas a confirmar o ocorrido, relatado na denúncia acusatória, razões
pelas quais pede sua absolvição.

Acaso  não  prosperando  os  pontos  antes  levantados,
requer redução da pena-base ao seu mínimo legal, previsto em abstrato,
uma vez que é primário, com aplicação do sursis da punição, previsto no art.
77, do ordenamento penal vigente.

Contrarrazões,  às  fls.  82/86,  no  qual  o  parquet do  1º
Grau  requereu  o  não  conhecimento  do  recurso,  devido  a  sua
intempestividade, e, de ofício, a declaração de extinção da punibilidade.

Nesta  2ª  Instância,  o  representante  ministerial,  Exmo.



Procurador de Justiça, Francisco Sagres Macedo Vieira, em parecer de fls.
99/105,  opinou  pelo  provimento  do  apelo,  reconhecendo-se  a  prescrição
retroativa da pretensão punitiva do Estado, extinguindo-se a punibilidade do
apelante.

É o relatório.

VOTO:  O  Exmo.  Dr.  Carlos  Eduardo  Leite  Liboa
(Relator)

De fato, o recurso apelatório do réu Alisson Jalisson da
Costa Diniz está intempestivo.

A  Nota  de  Foro,  com  intimação  de  seu  advogado
legalmente constituído foi expedida em 07/07/2016 (fl. 68), e a intimação
do  réu,  propriamente  dita,  deu-se,  formalmente,  por  mandado,  em
29/07/2016 (fl. 70v).

Todavia, o apelo foi protocolado no dia 09/08/2016, de
forma extemporânea, ou seja, fora do período de 05 (cinco) dias, estipulado
pelo  art.  593,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  qual  se  exauria,  em
03/08/2016, frente a última intimação válida, ou seja, a do ora recorrente,
tornando-se, assim, intempestivo.

Logo,  declaro  a  intempestividade  do  recurso,
deixando de conhecê-lo.

Entretanto, de ofício, por ser matéria de ordem pública,
enfrento  a  possível  extinção de punibilidade do crime,  ante  a  prescrição
retroativa.

O fato  delituoso atribuído  ao réu/apelante,  ocorreu  em
28/08/2012, cuja denúncia acusatória do Ministério Público, de fls. 02/03, foi
recebida em 08/04/2013 (fl. 34).

Já  a  sentença  condenatória,  de  fls.  66/68v,  cuja  pena
atribuída ao recorrente foi de 03 (três) meses de detenção, foi registrada e
publicada  no  dia  12/05/2016,  com  ciência  do  Ministério  Público,  em
05/07/2016, conforme fl. 67 verso, já transitada em julgado para este, uma
vez que o representante ministerial não interpôs apelo.

Logo,  a  pena dos  autos,  em definitivo,  prescreverá  na
forma do art. 109, VI, do CP, em 3 (três) anos, se o máximo da pena é
inferior a 1 (um) ano).

Assim,  tendo  em  vista  a  data  do  recebimento  da
denúncia, 08/04/2013, e o registro e publicação da sentença, 12/05/2016,
transitada  em  julgado  para  o  parquet,  ultrapassou-se  o  lapso  temporal
imposto pela Lei Penal vigente, de forma tal que, de ofício, deve-se declarar



a prescrição retroativa  da pretensão punitiva do Estado em face do réu,
concedendo-se a ordem mandamental vigente.

Logo,  sem  embargos,  NÃO SE  CONHECE  DO  APELO
PELA SUA INTEMPESTIVIDADE, E, DE OFICIO, EM SEDE DE HABEAS
CORPUS EXTINGUE-SE  A  PUNIBILIDADE  PELA  PRESCRIÇÃO
RETROATIVA, nos termos deste voto, em harmonia com o parecer.

É como voto.

Oportunamente,  proceda-se  à  recontagem  das
folhas  deste  caderno  processual,  a  partir  da  de  nº  68,  cuja
subsequente tem a mesma numeração.

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.  Amai°  Alves  Teodósio),  relator,  Marcos
William de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento
da vaga de Desembargador, 1° vogal) e João Benedito da Silva (2°
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 Liboa
Juiz convocado

RELATOR


