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APELAÇÃO CRIMINAL n° 0026397-65.2006.815.0011 – 2ª Vara Criminal da Comarca
de Campina Grande/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
01 APELANTE: Francisco Avelino Filho
ADVOGADOS: Bel. Luiz Bruno Veloso Lucena (OAB/PB 9.821)
02 APELANTE: Francisca Lucileide de Carvalho
ADVOGADO: Bel. Felipe Negreiros (OAB/PB 8.596)
APELADO: Ministério Público Estadual

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  PECULATO.
CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. SUBIDA DOS
AUTOS. RETORNO AO JUÍZO A QUO PARA SANEAR O
FEITO.  INFORMAÇÕES  VIA  MALOTE  DIGITAL.
ACOLHIDO PLEITO DEFENSIVO PELA EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE.  PRESCRIÇÃO  RETROATIVA.  PENA
APLICADA.  TRÂNSITO  EM  JULGADO  PARA  O
PARQUET.  DECURSO  DE  TEMPO  ENTRE  O
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA
SENTENÇA.  RECONHECIMENTO  DO  PRAZO
PRESCRICIONAL EM QUALQUER FASE PROCESSUAL.
PERDA DE OBJETO. APELO PREJUDICADO.

- Resta  prejudicada a análise da apelação,  ante a patente
perda de objeto,  quando,  baixado os  autos para  sanear  o
feito, o Juiz informa, via malote digital, que acolheu pleito
defensivo  para  extinguir  a  punibilidade  dos  agentes.  Isto
porque,  já  certificado  do  trânsito  em  julgado  para  a
acusação,  verificou  que,  entre  a  data  do  recebimento  da
denúncia e a da publicação da sentença, transcorreu prazo
superior ao correlato lapso prescricional determinado pela
pena em concreto, razão pela qual reconheceu, com acerto,
a ocorrência da prescrição retroativa, que deve ser decretada
em qualquer tempo e fase do processo (art. 61 do CPP).

Vistos etc.

Trata-se de informações prestadas, via malote digital, pelo MM Juiz
de Direito da  2ª Vara Criminal da Comarca de Campina Grande/PB (Dr. Brâncio Barreto
Suassuna),  comunicando  que  prolatou  sentença  extinguindo  a  punibilidade  dos  acusados
Francisco  Avelino  Filho  e  Francisca  Lucileide  de  Carvalho,  em razão  da  ocorrência  da
prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa.
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Segundo o fólio processual, os aludidos acusados foram condenados
pela prática do crime previsto no art. 312, caput, do Código Penal (peculato), tendo cada qual
recebido a mesma pena definitiva de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Inconformados, ambos interpuseram, em separado, apelação em face
da sentença condenatória. Subido o processo, este aportou no meu gabinete no dia 2.7.2015,
sendo  que,  na  data  de  29.7.2015,  chamei  o  feito  à  ordem e  converti  o  julgamento  em
diligência, quando os autos, no dia 31.7.2015, foram remetidos para a Comarca de origem (2ª
Vara Criminal da Comarca de Campina Grande/PB).

Conclusos os autos, o Juiz singular se deparou com o pedido da corré
Francisca  Lucileide  para  declarar  a  prescrição  da  pretensão  punitiva  estatal  (retroativa),
quando,  após  verificar  o  trânsito  em julgado  da  sentença  para  o  Parquet,  impedindo  a
majoração da pena, acolheu tal pleito e decretou a extinção da punibilidade dos dois réus,
pois a pena em concreto de cada um foi de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, que
prescreve  em  oito  anos,  cujo  prazo  restou  ultrapassado  entre  a  data  de  recebimento  da
denúncia,  em 2.5.2006, e a da “prolação” da sentença, em 27.10.2014,  conforme as regras
dos arts. 107, IV, 109, IV, e 110, § 1°, do Código Penal.

Como é sabido, “em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer
extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício” (art. 61 do CPP). Então, correta a decisão
do  MM Juiz  monocrático  de  acolher  o  pedido  da  Defesa  para  declarar  a  prescrição  da
pretensão punitiva estatal em relação aos dois sentenciados.

A propósito:

“Verificando-se  que  entre  a  data  do  recebimento  da
denúncia  e  a  data  de publicação da sentença transcorreu
prazo superior aos lapsos prescricionais determinados pelas
penas  in concreto, forçoso se mostra o reconhecimento da
extinção  da  punibilidade  da  agente,  pela  ocorrência  da
prescrição  da  pretensão  punitiva  do  Estado,  em  sua
modalidade  retroativa.  5.  Declarada,  de  ofício,  extinta  a
punibilidade do réu. Recurso julgado prejudicado. Oficiar.”
(TJMG  -  APCR  1.0395.11.001632-0/001  -  Rel.  Des.
Marcílio Eustáquio Santos - DJEMG 04/08/2017)

“Recurso da defesa. Ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva,  na  modalidade  intercorrente.  Declaração  de
extinção da punibilidade. Apelo prejudicado.” (TJSP - APL
0002565-49.2014.8.26.0291 - Rel.  Des.  Laerte Marrone -
DJESP 04/08/2017)
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“Pleito prejudicado diante da extinção da punibilidade pela
implementação  da  prescrição  da  pretensão  punitiva  do
estado, reconhecida de ofício, na forma do art. 110, § 1º, c/c
109, inciso VI, e 107, inciso IV, todos do Código Penal.
[...].  Extinção  da  punibilidade  que  se  impõe.  Recurso
prejudicado.” (TJSC - ACR 0000440-04.2013.8.24.0064 -
Relª Desª Cinthia Beatriz da S. Bittencourt Schaefer - DJSC
03/08/2017)

Portanto, forçoso reconhecer a extinção da punibilidade dos acusados
Francisco Avelino Filho e Francisca Lucileide de Carvalho, pela incidência da prescrição  da
pretensão  punitiva  estatal,  na  modalidade  retroativa,  razão  pela  qual  resta  prejudicado  o
processamento e julgamento das apelações criminais em questão, por patente perda de objeto.

Ante  o  exposto,  julgo  prejudicada a  análise  dos  recursos  de
apelação, por perda de objeto, determinando, por conseguinte, o seu arquivamento, com a
respectiva baixa na distribuição, enviado, em seguida, esta decisão ao Juízo de origem, para
as providências lá cabíveis.

A cópia desta decisão serve de ofício para as comunicações judiciais
que se fizerem necessárias.

P. R. I.

Cumpra-se.

João Pessoa, 9 de agosto de 2017.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                       - Relator -
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