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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000349-96.2010.815.0571 – Vara Única da Comarca
de Pedras de Fogo/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Ivan Barbosa Cabral Júnior, conhecido por “Zinho”
DEFENSOR PÚBLICO: Reginaldo de Sousa Ribeiro 
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO.  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA
MAJORADA. ART. 168, § 1º, III DO CÓDIGO PENAL.
SENTENÇA  CONDENATÓRIA.  IRRESIGNAÇÃO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.   FRAGILIDADE DAS
PROVAS.  NEGATIVA  DE  AUTORIA.  ANÁLISE
DESNECESSÁRIA. PENA APLICADA IN CONCRETO
EM 1 (UM) ANO E 8 (OITO) MESES. DECORRIDOS
MAIS  DE  04  (QUATRO)  ANOS  ENTRE  O
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO
DA SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA O
MINISTÉRIO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO
110, § 1°, C/C O ARTIGO 109, INCISO V, DO CÓDIGO
PENAL.  PRESCRIÇÃO  RETROATIVA.
RECONHECIMENTO.  MATÉRIA  DE  ORDEM
PÚBLICA.  RECURSO  PREJUDICADO.  EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE OPERADA.

-  Considerando  o  instituto  da  extinção  da  pretensão
punitiva  pela  prescrição  retroativa  da  pena  in  concreto,
devido  ao  transcurso  do  prazo  prescricional  entre  o
recebimento da denúncia e a publicação da sentença, nos
termos dos arts.  110,  § 1°,  e 109,  V,  do Código Penal,
torna-se imperativo o seu reconhecimento e,  por via de
consequência, a decretação da extinção da punibilidade.

ACORDA a egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, a unanimidade, em decretar a extinção da punibilidade em razão da
prescrição da pretensão punitiva.
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RELATÓRIO

Perante a Vara Única da Comarca de Pedras de Fogo/PB, Ivan
Barbosa Cabral Júnior, conhecido por “Zinho”, qualificado nos autos, foi denunciado
como incurso nas sanções do art. 168, § 1º, inciso III, do Código Penal.

Narra  a  exordial  acusatória  que  o  acusado  e  outras  pessoas
formaram  um  grupo  para  solicitar  pequenos  empréstimos  junto  a  uma  Instituição
Financeira, com a finalidade de impulsionar o pequeno comércio dos seus integrantes,
que ficou denominado de “Crediamigo Comunidade”. 

O  denunciado  foi  designado  para  a  função  de  tesoureiro,
responsável pela arrecadação do dinheiro dos participantes do grupo e repasse para o
Banco. Contudo, passou a utilizar estes recursos financeiros como se fossem de sua
propriedade, causando prejuízos aos demais.

Relata, ainda, que o apelante depositava os recursos alheios em
sua conta pessoal e utilizava-os para pagar seus gastos.

Instruído  regularmente  o  processo,  a  MMª  Juíza  julgou
procedente o pedido, condenando o réu, nos termos do art. 168, § 1º, inciso III, do
Código Penal, à pena base de 1 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, e 15 (quinze)
dias-multa. Ante da inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, em face da
incidência da causa de aumento disposta no inciso III do § 1° do artigo 168 do Código
Penal, aumentou a reprimenda em 1/3 (um terço), perfazendo um total de 01 (um) ano
e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um
trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato,  a  ser cumprida em regime
inicialmente aberto (fls. 81/83-v).

Ainda observando os ditames do art. 44 do Código Penal, foi a
pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos:  prestação de
serviços à comunidade ou entidades públicas e multa no valor de 15 (quinze) dias-
multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do
fato.

Inconformado, recorreu o censurado, requerendo sua absolvição
por insuficiência de provas e dúvidas sobre a autoria do delito (fls. 87; 89-94).

O  representante  do  Parquet pugnou  pelo  improvimento  do
recurso (fls. 95-98).
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A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pela
manutenção da sentença condenatória (fls. 104-107).

É o relatório.

VOTO

DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Cuida-se, in casu, de matéria de fácil deslinde, eis que, diante dos
fatos  narrados  na  exordial  e  na  peça  recursal  de  defesa,  bem  como  a  legislação
aplicável  à  espécie,  tem-se  como  imperativo  o  reconhecimento,  da  prescrição  da
pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa.

Verifica-se que a denúncia foi recebida em 24/11/2010 (fls. 38), e
que o juiz monocrático proferiu sentença impondo ao apelante pena de 01 (um) ano e
08 (oito) meses de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, tendo a mesma sido publicada em
20/05/2015 (fls. 83-v).

Tendo em vista o  quantum da pena imposta, 01 (um) ano e 08
(oito)  meses  de  reclusão,  ocorreu  a  extinção  da  punibilidade,  pelo  instituto  da
prescrição retroativa, já que devemos considerar os ditames do art.  110, § 1°,  c/c o
artigo 109, inciso V, do Código Penal. 

Verificando-se que, entre a data do recebimento da denúncia –
24/11/2010 e a data da publicação da sentença – 20/05/2015, transcorreram mais de 4
(quatro) anos, dando-se a aludida prescrição, nos termos do disposto dos artigos acima
mencionados, uma vez que o prazo de prescrição na hipótese é de 4 (quatro) anos, já
que a pena foi inferior a 02 (dois) anos. 

Cuida-se,  induvidosamente,  da  hipótese  de  incidência  da
prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado.

Com efeito, conta-se o prazo da prescrição retroativa pela pena
efetivamente imposta (pena em concreto), e não pelo máximo da pena aplicável (art.
110,  §  1º,  do  Código Penal),  devendo  haver  nos  autos  sentença  condenatória  com
trânsito em julgado para a acusação.

Nesse  mesmo  sentido,  é  o  entendimento  jurisprudencial,   in
verbis:
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“APELAÇÃO  CRIMINAL,  CRIMES  CONTRA  O
PATRIMÔNIO. FURTO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
EXTINÇÃO  DA  PUNIBILIDADE  DECLARADA.
Transcorrido lapso temporal superior a 03 (três) anos entre
o  recebimento  da  denúncia  e  a  publicação  da  sentença
condenatória, tendo em vista a pena aplicadas ao réu (10
meses  e  20  dias  de  reclusão),  resta  caracterizada  a
prescrição,  tendo  em  vista  a  ausência  de  recurso  do
ministério  público.  Tendo sido  reconhecida  a  prescrição,
resta  prejudicada  a  análise  do  mérito  do  recurso.
Decretada, de ofício, a extinção da punibilidade do réu em
razão  da  prescrição.  Recurso  prejudicado.”  (TJRS;  ACr
0469582-90.2015.8.21.7000;  Novo  Hamburgo;  Sétima
Câmara Criminal; Rel. Des. José Conrado Kurtz de Souza;
Julg. 14/04/2016; DJERS 03/05/2016)

“APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA.
INAPLICABILIDADE DO  ARTIGO  366  DO  CÓDIGO
DE  PROCESSO  PENAL.  RÉ  QUE  COMPARECEU  A
ATO  PROCESSUAL  E  ESTAVA  CIENTE  DA
ACUSAÇÃO  QUE  PESAVA  EM  SEU  DESFAVOR.
SUSPENSÃO  DO  PRAZO  PRESCRICIONAL
EQUIVOCADA. PROCESSO QUE DEVERIA CORRER
À  REVELIA  DA  ACUSADA.  INTELIGÊNCIA  DO
ARTIGO  367  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  PENAL.
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO,  DA PRESCRIÇÃO
DA  PRETENSÃO  PUNITIVA  NA  MODALIDADE
RETROATIVA.  EXTINÇÃO  DA  PUNIBILIDADE.
VIABILIDADE.  1.  Tendo  a  ré  comparecido  a  ato
processual,  estando,  deste  modo,  devidamente  ciente  da
acusação que pesava em seu desfavor, a sua mudança de
residência sem a devida comunicação ao juízo não autoriza
a suspensão do prazo prescricional  com fulcro no artigo
366 do Código de Processo Penal, devendo o feito correr à
sua revelia, conforme preceitua o artigo 367 do Código de
Processo Penal.  2.  Transcorrido tempo superior  a  quatro
(04) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação
da  sentença,  encontra-se  prescrita  a  pretensão  estatal  do
Estado  na  modalidade  retroativa,  devendo  ser  declarada
extinta  a  punibilidade  da  ré.  [...]”  (TJMG;  APCR
1.0382.05.052056-0/001; Relª Desª Márcia Maria Milanez
Carneiro; Julg. 01/04/2014; DJEMG 15/04/2014)   

Verificada a ocorrência da prescrição pela pena em concreto dá-se
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a prescrição retroativa.

Pelo exposto, não há outro caminho a trilhar, senão o da extinção
da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, o que faço
com suporte nos arts. 110, § 1° c/c o 109, V, do Código Penal, razão por que declaro, a
extinção da punibilidade e julgo prejudicado o exame da apelação.

É o meu voto.

Presidiu ao julgamento o Desembargador Márcio Murilo da Cunha
Ramos, dele participando, com voto, além de mim, Relator, José Guedes Cavalcanti Neto
(Juiz de Direito convocado para substituir  o Desembargador Joás de Brito Pereira Filho).

Presente  à sessão o Procurador  de  Justiça  José  Marcos  Navarro
Serrano.

Sala de Sessões “Des. M. Taigy de Queiroz Melo Filho” da Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 09 (nove)
dias do mês de junho de 2016.

João Pessoa, 13 de junho de 2016

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
               - Relator -

Apelação Criminal n° 0000349-96.2010.815.0571                                                                      CMBF – Relator
5


