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GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO BENEDITO DA SILVA

ACÓRDÃO
Apelação Criminal n.º 0002139-09.2008.815.0241
Relator:  Dr. João Batista Barbosa, Juiz convocado para substituir o Des. João
Benedito da Silva
ORIGEM : 1ª Vara da comarca de Monteiro
APELANTE : Gustavo Vicente Costa da Silva Andrade
ADVOGADO (A) : Giovanna Castro Lemos Mayer
APELADO : Ministério Público Estadual

APELAÇÃO  CRIMINAL.  FUGA  DE  PESSOA
PRESA. CONDENAÇÃO.  PRESCRIÇÃO  DA
PRETENSÃO  PUNITIVA,  EM  SUA
MODALIDADE  RETROATIVA.  ARGUIÇÃO
LEVANTADA  PELA  PROCURADORIA  DE
JUSTIÇA.  ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO  DA
PUNIBILIDADE. PREJUDICADO O EXAME DO
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.

A  prescrição  da  pretensão  punitiva  retroativa
regula-se  pela  pena  em  concreto  e  verifica-se
entre  os  marcos  interruptivos  da  prescrição
previstos no art. 109 do CP. 

Julga-se  extinta  a  punibilidade  diante  do
reconhecimento de prescrição retroativa.

VISTOS,  RELATADOS  e  DISCUTIDOS os  autos  identificados
acima;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba,  por unanimidade,  em  DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE,
PELA PRESCRIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Criminal interposta por  Gustavo Vicente

Costa da Silva Andrade (fls. 363/368) contra a sentença proferida pelo juízo
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da 1ª Vara da comarca de Monteiro (fls. 240/253), que o condenou a uma

pena de 2 (dois) anos de detenção,  em regime inicialmente aberto, 15

(quinze) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época

do fato,  pela prática delituosa esculpida no  art.  351, §  1º,  do Código

Penal.

O magistrado a quo substituiu a pena privativa de liberdade

por uma restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços

gratuitos à comunidade, e por uma pena de multa, no valor de 15 (quinze)

dias-multa, à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Irresignado, em sede de razões recursais (fls.  364/368),  o

apelante  pugna  pela  absolvição  em  razão  da  ausência  de  provas  a

embasar  a  condenação.  Subsidiariamente,  requer  a  exclusão  das

agravantes  aplicadas,  reduzindo  a  pena  ao  mínimo  legal,  o  que

autorizaria a suspensão condicional do processo.

Em  contrarrazões,  fls.  373/376,  a  Promotoria  de  Justiça

pugna pela manutenção integral da decisão recorrida.

A douta Procuradoria  de Justiça,  instada a se pronunciar,

opinou,  às fls.  381/387,  pela extinção da punibilidade do apelante,  em

face da prescrição da pretensão punitiva.

É o relatório.

VOTO

O representante do Ministério Público Estadual, em exercício

na  Comarca  de  Monteiro,  ofereceu  denúncia  em  face  de  Gustavo

Vicente  Costa  da  Silva  Andrade,  conhecido  por  “Gustavo  Genro  de

Zazé”, e outros, dando-os como incursos nas sanções do art. 351, § 1º;

art. 330 e art. 331 c/c arts. 29 e 69, todos do Código Penal.

Concluída  a  instrução  criminal,  o  MM.  Juiz  julgou
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parcialmente procedente a denúncia para  condenar o acusado a uma

pena de 2 (dois) anos de detenção, em regime inicialmente aberto, e

15 (quinze)  dias-multa,  no valor  de  1/30 do salário-mínimo vigente à

época do fato, pela prática delituosa esculpida no art. 351, § 1º do Código

Penal e declarar extinta a punibilidade, nos termos do art. 107, V, do

Código Penal,  com relação aos delitos descritos nos arts.  330 e 331,

ambos do Código Penal.

Inconformado, o denunciado,  em sede de razões recursais

(fls. 364/368), pugna pela absolvição em razão da ausência de provas a

embasar  a  condenação.  Subsidiariamente,  requer  a  exclusão  das

agravantes  aplicadas,  reduzindo  a  pena  ao  mínimo  legal,  o  que

autorizaria a suspensão condicional do processo.

A douta Procuradoria  de Justiça,  instada a se pronunciar,

opinou,  às fls.  381/387,  pela extinção da punibilidade do apelante,  em

face da prescrição da pretensão punitiva.

A priori,  analisa-se a prejudicial  de mérito sustentada pela

douta Procuradoria de Justiça. Para tal desiderato, mister definir datas.

O fato delituoso ocorreu em 19/09/2008 (fl. 03) e a denúncia

foi recebida em 17/12/2008 (fl. 53).

Percorrido  todo  o  trâmite  processual,  a  sentença  foi

publicada em 13/03/2013 (fl. 253v).

Referida  decisão  condenatória  aplicou  ao  acusado  uma

reprimenda de 02 (dois)  anos de detenção e 15 (quinze)  dias-multa  e

transitou  em julgado  para  a  acusação,  tendo  em vista  a  ausência  de

interposição de recurso após a intimação pessoal  do representante do

Parquet que ocorreu em março de 2013 (fl. 253v).

O  art.  109  do  Código  Penal  Brasileiro  estabelece  que  a
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prescrição antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto

nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena

privativa de liberdade cominada ao crime. 

No entanto, quando a pena tiver sido fixada pelo Juízo a quo

e havendo trânsito em julgado para a acusação, passa-se a considerar a

pena in concreto como paradigma para efeitos da prescrição, conforme o

disposto no art. 110, § 1º do Código Penal, in verbis:

 

A prescrição  depois  de  transitar  em  julgado  a
sentença  condenatória  regula-se  pela  pena
aplicada  e  verifica-se  nos  prazos  fixados  no
artigo anterior.
§  1º  -  A  prescrição  depois  da  sentença
condenatória  com  trânsito  em  julgado  para  a
acusação, ou depois de improvido o seu recurso
regula-se pela pena aplicada.

Com efeito,  como o apelante foi  condenado pela fuga de

pessoa presa (art. 351, § 1º, CP) à pena de 02 (dois) anos de detenção e

15 (quinze) dias-multa, como dito, tenho que, nos termos do inciso V do

art. 109 do CP, o prazo prescricional seria o de 04 (quatro) anos.

Na espécie, sem maiores delongas, vê-se que, entre a data

do  recebimento  da  denúncia  (17/12/2008)  e  a  data  da  publicação  da

sentença condenatória (13/03/2013), passaram-se mais 4 (quatro) anos,

ultrapassando-se, assim, o lapso prescricional previsto no multicitado art.

109, V do Código Penal, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da

prescrição retroativa do crime em favor do apelante para declarar extinta

sua punibilidade (art. 107, IV do CP).

Forte em tais razões, com fulcro no disposto nos arts. 107,

IV, 109, V e art. 110, § 1º, todos do Código Penal, DECLARO EXTINTA A

PUNIBILIDADE do  agente,  em  face  da  ocorrência  da  prescrição

retroativa da pretensão punitiva estatal, restando prejudicado o mérito

recursal.

É como voto.
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Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. João Benedito da Silva,
Presidente da Câmara Criminal. Participaram do julgamento, o Exmo. Sr.
Dr.  João  Batista  Barbosa  (Juiz  de  Direito  convocado,  com  jurisdição
limitada,  para substituir o Exmo. Des. João Benedito da Silva), relator, o
Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o Exmo.  Des. Carlos Martins
Beltrão Filho. Presente à sessão o Exmo. Sr.  Dr.  Álvaro Cristino Pinto
Gadelha Campos, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 09 (nove) dias do mês de
abril  do ano de 2015.

Dr. João Batista Barbosa
Juiz de Direito Convocado

RELATOR


