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ACÓRDÃO
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RELATOR: Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
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ADVOGADOS: Demóstenes Cezário de Almeida, Raimundo Cezário de Freitas e
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PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  Apelação  criminal.
Crime contra o patrimônio. Furto simples. Art. 155, caput,
do  Código  Penal.  Intempestividade  do  recurso.  Prazo.
Fluência após a última intimação. Inobservância do lapso
recursal  de cinco dias. Não conhecimento da apelação.
Sentença condenatória. Pena in concreto. Decorrência do
prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a
publicação  da  sentença.  Trânsito  em  julgado  para  a
acusação. Prescrição retroativa configurada. Extinção da
punibilidade decretada de ofício.

- A apelação interposta fora do quinquídio previsto no art.
593  do  CPP  é  extemporânea,  o  que  impede  seu
conhecimento.

-  Depreende-se  que  houve  o  transcurso  do  prazo
prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a
publicação da sentença, com trânsito em julgado para a
acusação,  de  maneira  que  se  impõe  a  decretação  da
extinção  da  punibilidade  em face  da  materialização  da
prescrição retroativa.
 

VISTOS, RELATADOS e DISCUTIDOS estes autos em que são
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, à unanimidade,  em não conhecer do recurso e, de ofício, decretar a
extinção da punibilidade, nos termos do voto do Relator e em desarmonia com o
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO



Trata-se  de  apelação  criminal  interposta  por  Francisco  de
Assis Pinheiro do Nascimento, em face da sentença proferida pela Juíza da Vara
Única da Comarca de Uiraúna, que o condenou pela prática do crime descrito no art.
155, caput, do Código Penal (furto simples), fixando-lhe a pena de 01 (um) ano de
reclusão e 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época
dos  fatos,  em  regime  inicial  aberto,  concedendo-lhe  o  direito  de  recorrer  em
liberdade (fs. 130/133).

Narra a exordial acusatória que, no dia 12/12/2010, por volta
das 11h25min, na cidade de Uiraúna, o denunciado foi encontrado na posse de uma
motocicleta Honda CG 125cc,  de cor  verde, que havia subtraído da vítima Valdi
Daniel Duarte, no dia 02/12/2010 (fs. 02/04).

A denúncia foi recebida em 20 de junho de 2011 (f. 38).

Em suas razões recursais, o apelante alega que é dependente
de drogas, e que, no dia do fato delituoso, consumiu bebidas alcoólicas, crack e
maconha,  não  tendo,  portanto,  capacidade  de  entender  o  caráter  ilícito  ou  de
comportar-se  de  acordo  com  esse  entendimento,  devendo  ser  reconhecida  sua
inimputabilidade penal (fs. 144/149).

Requer,  por  fim,  sua  absolvição,  e,  alternativamente,  o
reconhecimento  da  circunstância  atenuante  descrito  no  art.  46,  da  Lei  n.
11.343/2006, bem como que não seja aplicada a pena de multa, em razão de sua
precária condição financeira, e a isenção do pagamento das custas processuais, por
ser pobre na forma da lei. 

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo
não  provimento  do  recurso,  mantendo-se  a  sentença  condenatória  tal  como
proferida nos autos (fs. 164/167).

A Procuradoria-Geral de Justiça oferta parecer, opinando pelo
desprovimento do apelo (fs. 174/178). 

É o relatório.

–VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior -Relator-

O  recurso  não  deve  ser  conhecido,  em  razão  da
intempestividade, todavia, de ofício, deve ser extinta a punibilidade do agente pela
ocorrência da prescrição retroativa.

Por  oportuno,  destaque-se  que  da  análise  do  caderno
processual, verifica-se que a Nota de Foro à f. 136, para intimação dos advogados
do réu da sentença penal condenatória, foi expedida em nome do antigo patrono do
sentenciado. 

Tal  fato  não  conduz  à  nulidade  do  ato,  se  não  restar
demonstrado efetivo prejuízo à  defesa,  bem como quando forem observados os
princípios da ampla defesa e do contraditório, e desde que o interessado compareça



antes de o ato consumar-se, embora declare que o faz para o único fim de argui-la,
nos termos do art. 570 do Código de Processo Penal.

No caso em apreço, não se vislumbra prejuízo à defesa do réu,
haja que foi interposto recurso apelatório à f. 139, embora extemporaneamente. 

Destarte, deixo de determinar o retorno dos autos ao primeiro
grau de jurisdição, para regular intimação dos patronos do réu, a fim de sanar o
vício, posto que o crime de furto simples já restou alcançado pela prescrição da
pretensão retroativa, como adiante será demonstrado.

- DA INTEMPESTIVIDADE

Com efeito, o prazo para interposição de recurso de apelação
em processo penal, nos termos do art. 593, I, do CPP1 é de 05 (cinco) dias, sendo
certo que, a teor do art. 798, §5º, “a”, do mesmo código2, tal prazo deve ser contado
a partir da última intimação, seja ela do réu ou de seu defensor.

No caso dos autos, conforme a certidão de f. 137v., o apelante
foi o último a ser intimado da sentença, em 17/10/2015 (sábado).

Assim sendo,  o  prazo para  a interposição da apelação teve
início no dia 19/10/2015 (segunda-feira), primeiro dia útil após a intimação do réu,
com o seu término em 23/10/2015 (sexta-feira).  Contudo,  o  recurso  somente foi
interposto no dia 27/10/2015 (terça-feira), portanto, fora do prazo legal de 5 (cinco)
dias, de acordo com o protocolo de recebimento no rosto da apelação à f. 139, ou
seja,  04  (quatro)  dias após  o  exaurimento  do  prazo,  sendo  flagrante  a
intempestividade.

Sobre esse tema, esta Câmara Criminal já se posicionou:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE  USO  PERMITIDO.  ART.  14  DA  LEI  N°  10.826/2003.
INTEMPESTIVIDADE  DO  RECURSO.  PRAZO.  FLUÊNCIA
APÓS  A  ÚLTIMA  INTIMAÇÃO.  PATROCÍNIO  POR
ADVOGADO CONS 11 i UÍDO. INOBSERVÂNCIA DO LAPSO
RECURSAL  DE  CINCO  DIAS.  NÃO  CONHECIMENTO.  1.
Impõe-se  o  não  conhecimento  do  apelo,  diante  do  seu
oferecimento,  por  advogado  constituído,  depois  de
transcorrido  o  qüinqüídio  legal,  que  flui  após  a  última
intimação.  2. Recurso não conhecido,  por ser intempestivo3.
(grifamos).

Ante o exposto, não conheço do recurso, porque intempestivo.

1CPP - Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:  (Redação dada pela Lei nº 263, de
23.2.1948).

I - das sentenças definitivas de condenação
ou absolvição proferidas por juiz singular; (Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)
2CPP - Art. 798.  Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se
interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. […]. § 5º  Salvo os casos expressos, os prazos
correrão: a) da intimação;
3TJPB - Acórdão do processo nº 00120060017157001 - Órgão (Câmara Criminal) - Relator DES.
LEONCIO TEIXEIRA CAMARA - j. em 31/07/2008



- DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA

A prescrição, por ser matéria de ordem pública, nos termos do
art. 614 do Código de Processo Penal, pode ser declarada em qualquer momento
processual.

Observa-se que a denúncia oferecida pelo Ministério Público foi
recebida em 20/06/2011 (f. 38), e a sentença penal condenatória foi prolatada em
27/08/2015  (fs.  130/133),  tornando-se  pública  em  16/09/2015  (f.  136),
interrompendo-se, portanto, o curso da prescrição, conforme preceitua o art.  117,
inciso IV, do Código Penal.

Sabe-se que a prescrição retroativa da pretensão punitiva do
Estado, na forma disposta no art. 109,  caput, c/c art. 110, § 1º, ambos do Código
Penal, bem assim na modalidade de extinção da punibilidade prevista do art. 107, IV,
do mesmo Diploma Penal, regula-se pela pena em concreto aplicada na sentença
penal condenatória.

Destaque-se,  por  oportuno,  que,  compulsando  os  autos  da
ação penal, observa-se que, na espécie, não houve interposição de recurso pelo
Ministério Público.

Sobre o tema, segue trecho de decisão proferida pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça. Atente-se:

"(...)  A contagem do  prazo  da  prescrição  retroativa  tem por
base  a  pena  in  concreto,  entendendo-se  como  tal  a  pena
concretizada na sentença, excluído tão-somente o aumento de
pena decorrente do concurso de crimes, por força do disposto
no art. 119 do Código Penal. (…)"

Desse modo, nos termos da condenação imposta, verifica-se
em qual dos lapsos temporais previstos no artigo 109 do Código Penal a pretensão
punitiva do Estado haverá de ser alcançada pela prescrição.

In  casu,  a  sentença  condenatória  fixou  a  pena  concreta  do
apelante em 1 (um) ano de reclusão, cujo prazo prescricional é de 04 (quatro) anos,
nos termos do art. 109, V, do Código Penal:

“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: (Redação dada pela Lei nº
12.234, de 2010). […]  V - em quatro anos, se o máximo da
pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;”

Destarte,  não  resta  dúvida  de  que  a  pretensão  punitiva  do
Estado foi alcançada pela prescrição, na modalidade retroativa, uma vez que, entre
a data do recebimento da denúncia 20/06/2011 (f. 38) até a data da publicação da
sentença 16/09/2015 (f. 136), passaram-se mais de 04 (quatro) anos.

4CPP - Art. 61.  Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá
declará-lo de ofício.

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12234.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12234.htm#art2


Assim, como não houve recurso da acusação, aplica-se, para o
caso, o art. 110, § 1°, do Código Penal, segundo o qual a prescrição "regula-se pela
pena aplicada".  Outrossim,  registre-se  que  o  presente  entendimento  encontra-se
consagrado  no  enunciado  da  Súmula  n.  146  do Supremo Tribunal  Federal,  que
assim dispõe:

"A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada
na sentença, quando não há recurso da acusação."

Do mesmo modo, prescrita está também a punibilidade quanto
a pena de multa, de acordo com a dicção do art. 114, II, do Código Penal.

Diante  dessas  considerações,  impõe-se,  portanto,  a
declaração, de ofício, da extinção da punibilidade do agente.

- DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  não conheço do  recurso  de  apelação,  em
razão  da  intempestividade,  e,  de  ofício,  reconheço a  prescrição  retroativa  da
pretensão punitiva estatal e, consequentemente, decreto a extinção da punibilidade
do réu  Francisco de Assis Pinheiro do Nascimento,  nos termos dos arts. 107,
inciso IV5; 109, V6; 1107, § 1º e 1148, II, todos do Código Penal.

É o voto9.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Arnóbio  Alves  Teodósio,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando  também os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Luiz  Silvio

5Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) I - pela morte
do agente; II - pela anistia, graça ou indulto; III - pela retroatividade de lei que não mais considera o
fato como criminoso; IV - pela prescrição, decadência ou perempção;
6Art. 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: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010). I - em vinte anos, se o máximo da pena é
superior a doze; II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a
doze; III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito; IV - em
oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro; V - em quatro anos, se
o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois; VI - em dois anos, se o
máximo da pena é inferior a um ano. VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um)
ano. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
7Art. 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. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) § 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. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
8Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá: (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996) I -

em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada; (Incluído pela Lei nº 9.268, de
1º.4.1996) II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a
multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada. (Incluído pela Lei nº
9.268, de 1º.4.1996)
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Ramalho Júnior),  Relator,  Carlos Martins Beltrão Filho e Márcio Murilo da Cunha
Ramos. 

Presentes à sessão a Excelentíssima Senhora Maria Lurdélia
Diniz de Albuquerque Melo, Procuradora de Justiça. 

Sala de sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de
Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, 17 de agosto de 2017.

 

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
               - Relator-


