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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001566-57.2009.815.0201 – 1ª Vara da Comarca de
Ingá/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
1º APELANTE: José Carlos da Silva
ADVOGADO: Paulo Luciano (OAB/PB 10.076)
2º APELANTE: Francisco de Assis Gomes
ADVOGADO: Anderson Amaral Beserra (OAB/PB 13.306)
APELADO: Ministério Público

APELAÇÃO  CRIMINAL.  FURTO  QUALIFICADO.
CONDENAÇÃO NA PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE
RECLUSÃO.  PREJUDICIAL  DE  MÉRITO
SUSCITADA  PELA  PROCURADORIA.  PASSADOS
MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A SENTENÇA E
JULGAMENTO DO APELO.  MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA.  ART.  61  DO  CPP.  OBSERVÂNCIA  DA
PRESCRIÇÃO “INTERCORRENTE” DA PRETENSÃO
PUNITIVA  ESTATAL.  DECORRÊNCIA  DE  LAPSO
TEMPORAL SUPERIOR A QUATRO ANOS ENTRE A
DATA  DA  PUBLICAÇÃO  DA  SENTENÇA  E  O
JULGAMENTO  DA  APELAÇÃO.  EXTINÇÃO  DA
PUNIBILIDADE.

Sobrevindo a prescrição retroativa ou intercorrente, esta
deve  ser  conhecida  e  declarada  em  qualquer  fase  do
processo,  inclusive  de  ofício,  sendo  seu  cômputo
calculado,  para  a  extinção da punibilidade do réu,  com
base  na  pena  posta  em  concreto  pelo  Juiz,  devendo,
ademais,  a  sentença  ter  transitado  em  julgado  para  a
acusação.

“A  prescrição  da  pretensão  punitiva  sobrepõe-se  a
qualquer outra questão e precede o mérito da própria ação
penal”.

V I  S  T O S,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  apelação
criminal, acima identificados,

A C O R D A a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento ao apelo para, de ofício,
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decretar a extinção da punibilidade, nos termos do voto do Relator.
RELATÓRIO

Perante a 1ª Vara da Comarca de Ingá/PB, José Carlos da Silva
e Francisco de Assis Gomes foram denunciados nas sanções do art. 155, § 4º, IV do
Código Penal, porque, no dia 05 de agosto de 2009, por volta das 22h, nas imediações da Rua
Luiz Avelino da Silva, Cazuzinha II, na cidade de ingá, os denunciados furtaram os bens
descritos no Auto de Apresentação e Apreensão de fls.  16,  de propriedade de Antônio
Januário da Silva.

Segundo a denúncia, no dia anterior, por volta das 22h, a vítima
foi  convidada  para  beber  com  os  acusados  no  pátio  do  mercado.  No  meio  da
bebedeira, os réus se ausentaram, afirmando que “iriam arrumar uma mulher” para a
vítima.

Narra, ainda, a peça inicial que devido a demora dos acusados, a
vítima saiu do local e se dirigiu a sua residência, momento em que, verificou que a
porta do imóvel estava danificada e, que alguns objetos haviam sido furtados. Porém,
encontrou no local uma faca e uma chave, a qual reconheceu como sendo do primeiro
denunciado.

Sentido-se  enganado,  a  vítima  acionou  a  polícia,  que,  após
diligências de praxe, encontrou os acusados e alguns dos objetos subtraídos.

Recebimento da denúncia no dia 22.10.2009 (fls. 29).

A  apresentação  da  defesa  preliminar  de  Francisco  de  Assis
Gomes (fls. 35/47) e José Carlos da Silva (49/50).

Concluída  a  instrução  e  oferecidas  as  alegações  finais  pelo
Ministério Público (fls. 76) e pela Defesa (fls. 77/88 e 90/91), a MM Juíza singular
julgou  precedente  a  denúncia  no  dia  30  de  janeiro  de  2012,  condenando  os
denunciados ante a infringência ao art.  155,  § 4º,  IV,  do Código Penal,  ficando o
quantum punitivo de cada acusado da seguinte forma (fls.99/107):

- Para José Carlos da Silva: a pena base foi fixada em 2 (dois) anos
de reclusão de detenção e 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-
mínimo da época dos fatos, tornando-a definitiva nesse quantitativo.

- Para Francisco de Assis Gomes: a pena base foi fixada em 2 (dois)
anos de reclusão de detenção e 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário-mínimo da época dos fatos, tornando-a definitiva nesse quantitativo.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001566-57.2009.815.0201 2
CMBF - Relator



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

Por entender ser cabível a incidência do art. 44 do CP, procedeu à
substituição da punição corporal das penas por duas restritivas de direitos, consistente
em prestação de serviço à comunidade e interdição de direitos, nos termos doas arts.
46 e 47, do Código Penal, segundo os critérios do Juízo das Execuções Penais.

Outrossim, condenou cada réu ao pagamento de uma indenização
em favor da vítima no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

O sentenciado Francisco de Assis Gomes apresentou Embargos
de  Declarações  às  fls.  111/112,  que  foram  acolhidos,  tão  somente  para  suprir  a
omissão apontada, mantendo-se a condenação imposta. (fls. 134/135

O denunciado José Carlos da Silva apela às fls. 119.

Após o julgamento dos Embargos de Declaração,  o sentenciado
Francisco de Assis  Gomes recorre às fls.  137 e apresenta as razões recursais  às fls.
143/152,  buscando a  absolvição  por  falta  de  provas,  como também,  a  aplicação do
princípio da insignificância ou a determinação contida no art. 155, § 2º do Código Penal.
Em seguida o Parquet apresenta as contrarrazões às fls. 154/159.

O sentenciado  José  Carlos  da  Silva,  em suas  razões  recursais,
pleiteia a absolvição por falta de provas e,  alternativamente roga pela exclusão da
qualificadora com aplicação de uma pena mínima, bem assim, que seja adotando para
o caso, o princípio da insignificância (fls. 172/179). Em resposta, o Ministério Público
apresenta as contrarrazões ministeriais às fls. 180/185, pugnando pelo não provimento
do recurso, para manter os termos da sentença guerreada.

Instada  a  se  manifestar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça,  no
Parecer de fls.  187/189, opinou pelo não conhecimento dos apelos e pela declaração
da  extinção  da  punibilidade  dos  apelantes  pela  prescrição  da  pretensão  punitiva
superveniente.

É o relatório.

VOTO

1. Do juízo de admissibilidade recursal:

A apelação é tempestiva e adequada, além de não depender de
preparo, por tratar-se de ação penal pública (TJ/PB Súmula n° 24). Portanto, conheço
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do recurso.

2.  Da  prejudicial  de  mérito  –  Da  prescrição  “intercorrente”
(superveniente ou subsequente) da pretensão punitiva do Estado:

Ao compulsar  os  autos,  vislumbro,  de  ofício,  a  ocorrência  da
prescrição  intercorrente  (CP 107,  IV,  e  110,  §  1°)  quanto  ao  delito  descrito  na
sentença, devendo, então, de ser declarada a extinção da punibilidade, nesse particular,
em favor dos recorrentes, pois decorreu lapso prescricional superior a 4 (quatro) anos,
frente a pena de reclusão para cada réu,  respectivamente,  de 2 (dois) de reclusão.
Portanto, dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 109, V, do Código Penal, no que
se  verifica  dita  prejudicial  de  mérito  entre  a  data  da  publicação  da  sentença
(31.01.2012 – fl.  107v) e,  tomando como base,  para tanto,  a  do julgamento deste
apelo, realizado, hoje, em 15/08 2017 (vide Certidão à fl. 194).

Passados mais de cinco anos entre a sentença e o julgamento do
apelo, é de se reconhecer a prescrição, nos termos delineados pelo inciso V do art. 109
do Código Penal, de vez que mais benéfica aos apelantes. In verbis:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a
sentença final,  salvo o disposto no § 1° 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;”

Como é sabido, por ser matéria de ordem pública e vindo a se
configurar  no  processo,  a  análise  da  prescrição sobrepõe-se  e  precede aos  demais
pleitos,  cuja apreciação, em razão disso,  torna-se inócua (superada),  pela perda de
objeto.

Este, também, é o entendimento de Celso Delmanto (in Código
Penal Comentado. 6. ed., São Paulo: Renovar, 2002, p. 219):

“A prescrição  da  pretensão  punitiva  (“da  ação”)  é
matéria  de  ordem  pública.  Em  qualquer  fase  do
processo – de ofício ou a requerimento das partes –
deve ser decretada, quando reconhecida (CPP, art. 61).
A  prescrição  da  pretensão  punitiva  sobrepõe-se  a
qualquer outra questão e precede ao mérito da própria
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ação penal.”

No presente  caso,  a  hipótese  a  ser  aqui  declarada  se  refere  à
chamada prescrição “superveniente” (intercorrente ou subsequente), que, também, se
vale  da  contagem do prazo com base  na  pena  imposta  (em concreto)  e  não  pelo
máximo da pena aplicável (art. 110, § 1º, do CP), devendo, ainda, haver nos autos
sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação.

A prescrição punitiva na modalidade superveniente é causa da
extinção da punibilidade, que impede o conhecimento do mérito do recurso e torna
insubsistente os efeitos da condenação, até porque, claro, não ocorreu o trânsito em
julgado da sentença para defesa.

Ela ocorre entre a sentença recorrida e o julgamento do recurso,
pois a sentença não chega a transitar em julgado, antes de decorrer um novo prazo
prescricional,  cujo termo inicial é a data da publicação da decisão condenatória. A
sentença só pode transitar em julgado para o condenado depois que este receber a
intimação e tomado conhecimento pode exercer seu direito constitucional de recorrer a
instância superior. Neste recurso pode ocorrer a prescrição superveniente, subsequente
ou intercorrente (são sinônimas).

A sanção  não  pode  ser  executada  enquanto  couber  recurso  e,
nesta fase, o prazo é regulado pela pena aplicada, e não mais pela pena em abstrato. Se
o tribunal demorar para julgar ou o recurso ficar represado no Juízo  a quo poderá
ocorrer a prescrição superveniente.

Dita prescrição, por ser também uma modalidade da prescrição
da  pretensão  punitiva,  e,  apaga  a  pena  e  todos  e  quaisquer  efeitos  da  sentença
condenatória, sejam principais ou secundários.

A propósito:

“RECURSO  ESPECIAL  -  PENAL  -  SENTENÇA
CONDENATÓRIA TRANSITADA EM  JULGADO
PARA A ACUSAÇÃO - RECURSO DA DEFESA -
PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSÃO  PUNITIVA  -
OCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE -
1.  Decaindo  o  impetrante  em  parte  do  pedido
formulado ao tribunal de origem, em sede de habeas
corpus, é cabível a interposição de recurso ordinário,
constituindo  erro  inescusável  o  manejo  de  Recurso
Especial.  2.  Decorrido o prazo prescricional  entre  a
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publicação da sentença condenatória e o julgamento
da apelação da defesa, ausente, portanto, o trânsito em
julgado  para  essa  última,  não  é  de  se  falar  em
pretensão executória, mas em prescrição intercorrente
da  pretensão  punitiva.  3.  Recurso  Especial  não
conhecido,  concedido  habeas  corpus  de  ofício  para
reconhecer que a extinção da punibilidade se deu em
razão  da  prescrição  da  pretensão  punitiva.”  (STJ  -
RESP 200300349685 - (537973 RS) - 6ª T. - Rel. Min.
Paulo Gallotti - DJU 09.10.2006 - p. 369).

In  casu,  basta  observar  que  os  dois  apelantes,  José  Carlos  da
Silva  e Francisco de Assis  Gomes,  foram condenados,  respectivamente,  quanto ao
crime do art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, à pena de  2 (dois) anos de reclusão,
tendo  a  sentença  sido  publicada  em  31.01.2012(fl.  107v),  e  o  julgamento  deste
recurso, na data de hoje, em 15/08.2017, conforme a respectiva Certidão de flS. 194.

Então, para efeito de cálculo, contando a partir daquela data da
publicação da sentença, verifica-se o entreato de mais de 05 (cinco) anos, cuja pena
de detenção em concreto aplicada para cada réu, respectivamente,  2 (dois) anos de
reclusão.

Sendo assim, a teor do art. 109, V, do Código Penal, prescreve
em 4 (quatro) anos (V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou,
sendo superior, não excede a dois).

Desta  feita,  no  caso  sub  examine,  já  tendo  decorrido  o  lapso
prescricional estabelecido na Lei Penal (CP 109, V), perde o Estado o jus puniendi,
pelo decurso de prazo.

A propósito,  reza  a  Súmula  n°  146  do  Pretório  Excelso:  “A
prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando
não há recurso da acusação”.

Nesses termos, por ser matéria de ordem pública, a  prescrição
deve ser conhecida e declarada em qualquer fase do processo, podendo até mesmo ser
de ofício, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

Portanto,  reconheço  a  prescrição  superveniente  da  pretensão
punitiva, para decretar a extinção da punibilidade dos réus, o que faço com fulcro nos
arts. 107, IV, 109, V, e 110, § 1°, todos do Código Penal.
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Ante  todo  o  exposto,  em  harmonia  com  o  parecer  da  douta
Procuradoria de Justiça,  dou provimento ao recurso,  para, acolhendo,  de ofício,  a
prejudicial  de  mérito,  decretar  a  extinção  da  punibilidade  imputado  aos  réus  José
Carlos  da  Silva  e  Francisco  de  Assis  Gomes,  em  decorrência  da  prescrição
superveniente da pretensão punitiva, o que faço com fulcro nos arts. 107, IV, 109, V e
110, § 1°, todos do Código Penal.

É o meu voto.

Cópia deste Acórdão serve como ofício de notificação.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Arnóbio  Alves  Teodósio,  Presidência  da  Câmara  Criminal,  dele
participando,  além  de  mim,  relator,  o  Desembargador  Márcio  Murilo  da  Cunha
Ramos.

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor Doutor
Francisco Sagres Macedo, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, em 15
(quinze) de agosto de 2017.

João Pessoa, 16 de agosto de 2017.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                     Relator
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