
1

 

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL nº 2006933-73.2014.815.0000  – 6ª  Vara
Criminal da Comarca da Capital

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE : Vandilson Gonçalves Tavares Filho
ADVOGADOS : Genival Veloso de Franca Filho e outro
APELADO : A Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL.  Estelionato. Art.  171,
caput,  c/c arts.  14, inc.  II,  e 71, todos do Código
Penal. Condenação. Apelo. Extinção da punibilidade
do agente em virtude da ocorrência da prescrição
retroativa. Período entre o recebimento da denúncia
e a publicação da sentença superior ao estabelecido
no art. 109, VI  (redação  anterior  a  Lei  nº
12.234/10), do CP. Extinção da punibilidade do
agente, pela ocorrência da prescrição retroativa da
pretensão punitiva do Estado. Provimento  do
apelo. 

- A prescrição retroativa regula-se pela pena
aplicada em concreto, desde que, claro, tenha havido
o trânsito em julgado para a acusação –  fato que
ocorreu no presente processo. Desse modo, se ao
acusado foi imposta pena de 10 (dez) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, a prescrição ocorrerá em 02
anos, conforme dispunha a antiga redação do art.
109, VI, do CP  (redação  anterior  a  Lei  nº
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12.234/10).

- No caso presente, a denúncia foi recebida em 12
de fevereiro de 2008, prosseguindo o processo, sem
a ocorrência de qualquer causa suspensiva ou
interruptiva da prescrição, até a publicação da
sentença condenatória, fato ocorrido em 14  de
fevereiro  de 2014. Período, portanto, superior aos
02 anos de prescrição da pretensão punitiva. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em conhecer do recurso e, DAR
PROVIMENTO  AO  APELO  PARA  DECLARAR A EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE DO AGENTE, FACE À OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, em harmonia
com o parecer ministerial.

RELATÓRIO
   

Trata-se de apelação criminal interposta (fl. 501) por
Vandilson  Gonçalves  Tavares  Filho contra sentença (fls. 479/495) que o
absolveu da imputação da prática do delito do art. 171,  caput, do CP, e
condenou pelo crime de estelionato na forma tentada e em continuidade
delitiva (art. 171, caput, c/c art. 14, II, e 71, todos do CP), a pena final de
10 meses e 20 dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um
trigésimo) do salário mínimo à época do fato.

Segundo a peça acusatória, o acusado, no ano de 2007,
efetuou  compras  no  comércio  virtual  “Mercado  Livre”,  mediante  fraude
consistente em enviar mensagens eletrônicas (email's) para os vendedores
fazendo-se passar pela referida empresa, onde confirmava a ocorrência da
venda  e  respectivo  pagamento.  Para  tanto,  usou  nomes  e  dados  de
identificação fictícios, utilizando-se do endereço de uma residência fechada,
localizada na Rua Eutiquiano Barreto, nº 54, Manaíra, em João Pessoa-PB,
para entrega dos produtos. 

Agindo  desse  modo,  em  30/10/2007,  encomendou  a
Eduardo Cândido de Moraes uma câmera digital,  modelo w30,  da marca
Sony,  que  enviou  a  mercadoria  pelos  Correios,  mas  o  acusado  não  a
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recebeu porque o produto ficou retido pela fiscalização tributária estadual
por estar desacompanhado do correspondente documento fiscal. 

Em  seguida,  ainda  utilizando-se  da  mesma  forma
fraudulenta, ludibriou as vítimas André Vasconcellos e Silva, que, no dia
19/11/2007 lhe enviou um computador portátil, tipo notebook, modelo Vaio,
marca Sony, no valor de R$ 1.890,00; e Fabrícia Liane Souza de Aguiar que,
também induzida em erro, enviou na data de 27/11/2007 um relógio marca
Breitiling,  no  valor  de  R$  3.600,00,  sendo  que  as  mercadorias  também
ficaram  retidas  pela  fiscalização  tributária,  desta  feita,  em  razão  da
desconfiança do agente fiscal do Estado da Paraíba Robson Bezerra Duarte,
que  estranhou  a  frequência  com que  tantas  mercadorias  em nomes  de
destinatários diversos eram enviadas ao mesmo endereço desta cidade.

Por  causa  da  retenção  dos  produtos,  o  denunciado
compareceu  perante  o  Fisco  no  dia  30  de  novembro  de  2007  para
desembaraçá-las, ocasião em que foi preso em flagrância, momento em que
entregou espontaneamente outras três mercadorias – um Playstation-3, um
carro  a  combustão  e  outro  relógio  -  obtidas  pela  mesma  prática,  em
detrimento de outras vítimas negociantes do endereço eletrônico “Mercado
Livre”.

Nas razões da presente apelação (fls. 512/519), o
apelante pede tão-somente o reconhecimento da prescrição retroativa, com
a extinção da punibilidade do agente. 

O representante do Ministério Público ofereceu
contrarrazões pedindo o provimento do apelo defensivo (fls. 522/524).

A Procuradoria de Justiça ofereceu parecer, da lavra da
Dra. Maria  Lurdélia  Diniz  de  Albuquerque  Melo, Procuradora de Justiça,
opinando pelo provimento do recurso, para reconhecer a prescrição da
pretensão punitiva retroativa e decretar a extinção da punibilidade do réu
(fls. 526/528).

É o relatório.

VOTO: Exmo. Sr. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
(Relator)

Conheço do recurso porquanto preenchidos os requisitos
intrínsecos e extrínsecos da espécie.

O réu apelou pugnando pelo reconhecimento da prescrição
retroativa da pretensão punitiva do Estado, com consequente extinção de
sua punibilidade.
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Assiste-lhe razão.

O apelante foi condenado pelo delito do art. 171, caput,
c/c arts. 14, II, e 71, todos do CP, a uma pena final de 10 (dez) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, por fato ocorrido no ano de 2007.

Pois bem. A prescrição retroativa regula-se pela pena
aplicada em concreto, desde que, claro, tenha havido o trânsito em julgado
para a acusação – fato que ocorreu no presente processo. Desse modo, se
ao acusado foi imposta pena de  10  (dez)  meses  e  20  (vinte)  dias  de
reclusão, a prescrição ocorrerá em 02  anos, conforme dispunha a antiga
redação do art. 109, VI, do CP, já que o fato ocorreu antes da vigência da
Lei nº 12.234/2010, que alterou o prazo prescricional para três anos quando
a pena é inferior a um ano.

Na hipótese presente, conforme se extrai do despacho de
fl. 02 do caderno processual, a denúncia foi recebida em 12 de fevereiro
de 2008, prosseguindo o processo, sem a ocorrência de qualquer causa
suspensiva ou interruptiva da prescrição, até a publicação da sentença
condenatória de fls. 479/495, fato ocorrido em 14 de fevereiro de 2014
(fl. 495-verso).

Tem-se, portanto, que se passaram mais de 04  (quatro)
anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença
condenatória, período superior aos  02 anos de prazo prescricional da
pretensão punitiva do Estado para o delito a que o réu foi condenado. 

Desse modo, é imperiosa a declaração da extinção da
punibilidade do acusado, pela ocorrência da prescrição retroativa.

Assim é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PENAL - ESTELIONATO -
PRELIMINAR DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA RETROATIVA - OCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. -  Transcorrido,  entre o recebimento da
Denúncia e a publicação da r. sentença, lapso superior a
dois anos, tendo o réu sido condenado a uma pena de 10
(dez) meses de reclusão, é de rigor o reconhecimento da
ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva.
(TJMG  -   Apelação  Criminal   1.0145.07.392107-
7/001, Relator(a): Des.(a) Furtado de Mendonça ,
6ª  CÂMARA  CRIMINAL,  julgamento  em
11/11/2014,  publicação  da  súmula  em
21/11/2014) 

APELAÇÃO - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO -
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PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE
RETROATIVA - OCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. NECESSIDADE.
- Decorrido o prazo prescricional entre a data do
recebimento da denúncia e a da publicação da sentença
condenatória, impõe-se declarar a extinção da
punibilidade do acusado, pela prescrição da pretensão
punitiva estatal, na modalidade retroativa. 
- Recurso provido.
(TJMG, Apelação Criminal 1.0647.08.091922-
6/001, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de
Azevedo, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em
28/11/2013, publicação da súmula em
06/12/2013) 
 

Isto posto, nos termos do art. 110, §1º, c/c o inciso VI
do art. 109, ambos do Código Penal, DOU PROVIMENTO AO APELO PARA
DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE, FACE À
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO
PUNITIVA DO ESTADO, em harmonia com o parecer ministerial. 

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  João  Benedito  da  Silva,  Presidente  da  Câmara
Criminal,  dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio (com jurisdição limitada),
Relator,  João  Batista  Barbosa  (Juiz  de  Direito  convocado,  com
jurisdição limitada, para substituir o Exmo. Des. João Benedito da
Silva), Revisor, e Carlos Martins Beltrão Filho. Ausente o Exmo. Des.
Luiz Sílvio Ramalho Júnior. 

Presente à sessão, o Excelentíssimo Senhor Doutor
José Roseno Neto, Procurador de Justiça.

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, 16 de abril de 2015.

 

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


