
ESTADO DA PARAÍBA
    PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 0000260-71.2012.815.0161  – 2ª Vara da Comarca de
Cuité
RELATOR:   Dr. Carlos  Antônio  Sarmento  Juiz convocado para substituir o Des.
Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: João Cabral da Silva
ADVOGADO: Genivando da Costa Alves
APELADO: A Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO – IRRESIGNAÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO
– PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSÃO  PUNITIVA  DO
ESTADO – MODALIDADE RETROATIVA – TRÂNSITO
EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA
O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  (ART.  110,  §  1º,  DO  CP)  –
PENA CONCRETA APLICADA EM 01 (UM) ANO E 02
(DOIS)  MESES  DE  DETENÇÃO  –  LAPSO  ENTRE  A
DATA  DO  RECEBIMENTO  DA  DENÚNCIA  E
PUBLICAÇÃO  DA  SENTENÇA  –  PRAZO  CONTADO
PELA METADE – RÉU MAIOR DE 70 (SETENTA) ANOS
À  ÉPOCA  DA  SENTENÇA  (ART.  115,  DO  CP)  –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PROVIMENTO.

– De acordo com o Código Penal vigente, após o trânsito em
julgado da sentença condenatória para a acusação, a prescrição
se opera pelo prazo da pena em concreto.

–  É caso de extinção da punibilidade pela prescrição da
pretensão punitiva estatal, se transcorrido, entre a data do
recebimento da denúncia e a publicação da sentença, lapso
temporal superior aos previstos no art. 109 do CP, reduzidos de
metade se o réu era maior de 70 (setenta) anos de idade na data
da sentença, nos termos do art. 115 do CP.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
pela prescrição.



RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por João Cabral da
Silva, por meio da qual se insurge contra a sentença de fls. 65/70 prolatada pela MM
Juíza  Anyfrancis Araújo da Silva, da 2ª Vara da Comarca de Cuité, que o condenou a
uma pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa, em
regime inicial aberto, pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo – artigo 12
da Lei nº 10.826/03, com a substituição da pena privativa por duas restritivas de direito.

Consoante a peça acusatória, no dia 17 de fevereiro de 2012,
policiais militares, cumprindo mandado de busca e apreensão, adentraram na residência
do  acusado  e  encontraram,  sob  a  custódia  de  João  Cabral,  duas  espingardas  de
fabricação caseira, tipo “soca-soca”. Razão pela qual foi denunciado como incurso nas
penas do artigo 12 da Lei nº 10.826/03.

Denúncia recebida no dia 10 de abril de 2012 (fls. 23).

Em suas razões, estampadas às fls. 76/80, o  réu  pugna  pelo
reconhecimento da prescrição retroativa, com a aplicação do art. 115 do CP, por ser o
réu maior de 70 (setenta) anos à época da sentença.

Por sua vez, o Parquet apresentou suas contrarrazões (fls.
81/84), pelo provimento do apelo, notadamente quanto ao reconhecimento da prescrição
retroativa, causa extintiva da punibilidade.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra
do ilustre Promotor  de Justiça  convocado,  Amadeus  Lopes  Ferreira, opinou pelo
reconhecimento da perda da pretensão punitiva do Estado, declarando-se, por
conseguinte, extinta a punibilidade do apelante (fls. 90/93).

É o relatório.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem maiores delongas, o Estado perdeu o direito de punir, haja
vista a inquestionável ocorrência da prescrição punitiva na forma retroativa. 

Como visto, o réu João Cabral da Silva foi condenado à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção pelo crime previsto no artigo 12 da Lei nº
10.826/03 – posse ilegal de arma de fogo.

Ocorre que o fato se deu em 17/02/2012, tendo a denúncia sido
recebida em data de 10/04/2012 (fls. 23).  Destarte,  a  sentença  foi  proferida  em
10/03/2016, quase 04 (quatro) anos após o seu recebimento, quando o réu já contava
com mais de 70 anos de idade, posto que nascido em 08/05/1942, conforme atesta o
documento de fls. 12.

Pois  bem,  como não houve recurso da acusação, deve a
prescrição ser regulada pela pena aplicada – in concreto – conforme determinam os § 1º
do art. 110 do Código Penal, bem como a Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal.



“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença
condenatória  regula-se  pela  pena  aplicada  e  verifica-se  nos
prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um
terço, se o condenado é reincidente.
§  1o A prescrição,  depois  da  sentença  condenatória  com
trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido
seu recurso,  regula-se pela pena aplicada,  não podendo,  em
nenhuma  hipótese,  ter  por  termo  inicial  data  anterior  à  da
denúncia ou queixa”.

“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na
sentença, quando não há recurso da acusação” (SÚMULA 146
DO STF).

Desse modo, à luz do art. 109, inciso V, do CP, as penas
superiores a 01 (um) ano, não excedentes de 02 (dois) anos, prescrevem em 04 (quatro)
anos, in verbis:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença
final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-
se  pelo  máximo da  pena  privativa  de  liberdade  cominada  ao
crime, verificando-se:
(...)
V – em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano
ou, sendo superior, não excede a dois;”.

Não  obstante, por  força  do  art.  115  do  CP, os  prazos  de
prescrição são reduzidos pela metade, quando o réu for maior de 70 (setenta) anos ao
tempo da sentença condenatória. In casu, a prescrição, que antes se consumaria em
04 (quatro) anos, após a aplicação da pena em concreto, resta reduzida para 02
(dois) anos, alcançando a pretensão punitiva estatal.

Pelas razões acima expostas, reconheço a prescrição da
pretensão punitiva retroativa, já que entre a data do recebimento da denúncia
(10/04/2012), e a da publicação da sentença (22/03/2016), ocorreu lapso temporal
superior a 02 (dois) anos. 

Por fim, a pena de multa, segundo artigo 114, II do CP prescreve
no mesmo período da privativa de liberdade com a qual é cumulativamente imposta.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, nos termos
dos arts. 110, § 1º c/c 109, V e art.  115,  todos do CP, DOU PROVIMENTO AO
APELO para  declarar  EXTINTA A PUNIBILIDADE DE JOÃO CABRAL DA
SILVA  EM FACE DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA NA
FORMA RETROATIVA, nos termos acima expostos.

É como voto.

Presidiu o  julgamento,  com  voto,  o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, decano no exercício da Presidência, dele
Participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Carlos Antônio Sarmento
(juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha



Ramos)  e Marcos  William de Oliveira (juiz  de Direito  convocado para substituir  o
Exmo. Des. João Benedito da Silva). 

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor  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, 06 de dezembro de 2016.

                                                       Carlos Antônio Sarmento
            juiz convocado


