
ESTADO DA PARAÍBA
    PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005765-05.2006.815.0371 –  1ª Vara da Comarca de
Sousa
RELATOR: Dr. Carlos  Antônio  Sarmento  Juiz convocado para substituir o Des.
Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: Francisco de Assis de Lima 
ADVOGADO: João Marques Estrela e Silva
APELADO: Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DO ART 14 DA LEI Nº
10.826/03  (PORTE  ILEGAL  DE  ARMAS  DE  USO
PERMITIDO) E ART. 38 DA LEI Nº 9.605/98 (DESTRUIR
OU  DANIFICAR  FLORESTA  CONSIDERADA  DE
PRESERVAÇÃO  PERMANENTE). CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.  ALEGAÇÃO  DE
PRESCRIÇÃO  RETROATIVA  PELA  PENA  IN
CONCRETO. PERÍODO ENTRE O RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA
SUPERIOR AO LAPSO  PRESCRICIONAL  PREVISTO
NA  LEI  PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
PROVIMENTO.

-  A  extinção  da  punibilidade,  face  o  reconhecimento  da
prescrição retroativa, é medida que se impõe quando, tomando
por base a pena em concreto fixada na sentença, ante o trânsito
em  julgado  para  a  acusação,  verifica-se  o  transcurso  do
respectivo lapso prescricional entre a data do recebimento da
denúncia e a da publicação da sentença.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

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



RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por Francisco
de Assis de Lima, através da qual se insurge contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª
Vara da Comarca de Sousa, Juiz José Normando Fernandes,  que julgou procedente
denúncia ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Paraíba, condenando-o pela
prática do crime do art. 14 da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de armas de uso permitido)
c/c art. 38 da Lei nº 9.605/98 (destruir ou danificar floresta considerada de preservação
permanente).

Narra a denúncia que o acusado,  no dia 10.08.2006, por volta
das 15hs:00 min, no perímetro irrigado de Sousa, o acusado, em companhia de outro
indivíduo,  Francisco  Gonçalves  de  Oliveira,  foram  flagrados  desmatando  algumas
árvores sem a licença permitia pelo órgão ambiental. Além disso, foi constatado que o
réu (Francisco de Assis de Lima) portava uma espingarda soca soca. 

Diante desse fato, o réu foi incurso nas penas do artigo 14 da
Lei nº 10.826/03 e art. 38 da Lei nº 9.605/98.

Recebida a denúncia em 10/abril/2007 (fl. 02).

O  apelante  não  foi  localizado,  tendo  sido  determinada  a  sua
citação por edital (fls. 115).

Em  audiência  (fls.  132),  foi  realizado  interrogatório  do  réu
Francisco  Gonçalves  de  Oliveira,  na  mesma  oportunidade,  em  relação  ao  acusado
Francisco Assis de Lima, foi decretada a suspensão do prazo prescricional, em face da
sua fuga.

Às fls. 167/174, prolatada a sentença condenado o réu Francisco
Gonçalves de Oliveira, decisão esta que transitou em julgado (fls. 179).

Com a prisão do réu Francisco Assis de Lima, ora apelante,
o processo voltou a ter andamento (período de suspensão 15.06.2011 a 17.06.2013),
tendo sido o acusado citado e apresentado defesa escrita (fls. 197/198).   

Finda a instrução processual,  o  juízo  a quo  proferiu sentença
(fls. 289/293v), condenando o denunciado (Francisco de Assis de Lima) pelos crimes de
porte ilegal de armas de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10826/03) e desmatamento (art.
38 da Lei nº 9.605/98), sendo-lhe imposta a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em
regime aberto, além de 10 (dez) dias multas, para o primeiro delito; e 01 (um) ano de
detenção  em regime  aberto,  para  o  segundo  delito.  Em  seguida,  substituiu  a  pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direito (prestação de serviço à comunidade
e a interdição temporária de direitos).

Inconformado com decisão o réu (Francisco de Assis de Lima)
interpôs recurso de apelação (fls. 297). Em suas razões, sustenta tão somente que se
operou a prescrição retroativa (fls. 301/302).

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo não provimento do
recurso (fls. 303/304).



A Procuradoria de Justiça, em parecer  de fls. 310/313, opinou
pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a prescrição retroativa. 

É o relatório.

VOTO: 

Compulsando os autos, entendo que assiste razão ao recorrente,
razão por que reconheço a prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, com
consequente extinção da punibilidade do ora apelante, em relação ao crime de tentativa
de furto qualificado a que foi condenado. 

No caso, tendo em vista que já houve, no caso, o trânsito em
julgado para a acusação, fato este admitido pela própria representante do  parquet em
suas contrarrazões,  a prescrição, nos termos do art. 110, § 1º, do CP, regula-se pela
pena aplicada em concreto. 

No caso, ao acusado foi imposta uma pena de 02 (dois) anos
de reclusão pelo crime porte ilegal de armas e de 01 (um) ano de detenção pelo
crime de desmatamento. Logo, considerando que a prescrição deve ser analisada de
forma isolada (art.  119 do CP),  o prazo prescricional a ser considerado, é o de  04
(quatro) anos, nos termos do art. 109, IV c/c art. 115, ambos do Código Penal.

Sendo assim, verifica-se que,  entre a data de recebimento da
denúncia  (10/04/2007)  (fl.  02)  e  a  da publicação da sentença condenatória
(12/06/2015) (fl. 294), transcorreu período de tempo superior ao lapso prescricional
acima mencionado, qual seja, 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 27 (vinte e sete) dias.
Descontado o período de suspensão do prazo prescricional (02 anos, 04 meses e 17
dias), observa-se o decurso do lapso de 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 10 (dez)
dias, período este superior ao período legal. Assim, torna-se imperiosa a extinção
da punibilidade do ora apelante, face o reconhecimento da prescrição retroativa.

Ante  do  exposto,  dou  provimento  ao  recurso  para  declarar
extinta a punibilidade do apelante,  Francisco de Assis de Lima, quanto aos crimes
do art. 14 da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de armas de uso permitido) e art. 38 da Lei
nº 9.605/98 (destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente), a
que  foi  condenado,  face  o  reconhecimento  da  prescrição  retroativa da  pretensão
punitiva.

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 José Marcos
Navarro Serrano, 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, 13 de dezembro de 2016.

                                                       Carlos Antônio Sarmento
            juiz convocado


