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GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000278-12.2002.815.0301 – 1ª Vara de Pombal
RELATOR: Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: José Antônio de Carvalho Neto
ADVOGADO: Agripino Cavalcanti de Oliveira
APELADO: Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL.  CRIME  DE  ROUBO
MAJORADO.  CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA.  PLEITO  PELA  ABSOLVIÇÃO  OU
DESCLASSFICAÇÃO OU REDUÇÃO DA REPRIMENDA.
RECONHECIMENTO,  DE  OFÍCIO,  DA 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.
EXTENSÃO  DOS  BENEFÍCIOS  DA  EXTINÇÃO  DA
PUNIBILIDADE AO CORRÉU. ART. 580 DO CPP.

-  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.

- Se os réus se encontram na mesma situação de fato, não há
razão para que o recurso beneficie um deles e o outro, que não
recorreu,  reste  prejudicado.  Assim,  a  decisão  do  recurso
interposto  por  um dos  réus  no caso de  concurso de  pessoas
deverá ser estendida ao co-sentenciado não-apelante, conforme
previsão do art. 580 do CPP.

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, pela
prescrição retroativa ao apelante, bem como, estender ao corréu Alexandre Cezar
Praxedes Menezes a extinção da punibilidade.



RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu  José Antônio
de Carvalho Neto, contra a sentença de fls. 849/855 que o condenou pela prática do
crime do art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal (roubo majorado), a uma pena de 06
(seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Narra a denúncia que, no dia 14/01/2002, por volta das 03 horas,
o apelante,  em companhia de Everaldo Santana Pereira e Alexandre Cézar Praxedes
Menezes, em unidade de desígnios e com armas em punho, chegaram à pousada paraíso,
na cidade de Pombal e obrigaram o vigia a informar qual o apartamento ondem estavam
hospedados pessoas que vendiam jóias. Em ato contínuo, os denunciados arrombaram a
porta do referido quarto e, por meio de grave ameaça, subtraíram todas as mercadorias,
além  de  dinheiro,  notas  promissórias,  talões  de  cheque,  cheques  de  clientes  e
documentos  das  vítimas.  Consta,  ainda,  que  após  diligências,  a  polícia  localizou os
objetos roubados com os acusados, os quais foram reconhecidos pelos ofendidos (fls.
02/05 – vol. I).

Inconformado  com  decisão  de  primeiro  grau,  o  réu  interpôs
recurso de apelação (fls. 858). Sustenta, em síntese, que não restou comprovada a sua
participação no delito em tela, pugna, assim, pela anulação da sentença e consequente
absolvição. 

Alternativamente,  requer  a  desclassificação  para  o  delito  de
favorecimento real, ou a redução da reprimenda aplicada (fls. 872/882).

Contrarrazões  apresentadas  (fls.  862/866),  pugnando pelo  não
provimento do recurso e ratificadas às fls. 885.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Amadeus
Lopes Ferreira, promotor de Justiça Convocado,  opinou pela extinção da punibilidade
do apelante, em razão da prescrição retroativa e no mérito, que seja negado provimento
ao recurso (fls. 887/894). 

É o relatório.

VOTO: 

Compulsando  os  autos,  entendo  que  assiste  razão  ao  douto
Promotor  de  Justiça  Convocado,  no  que  se  refere  ao reconhecimento  da prescrição
retroativa da pretensão punitiva do Estado, com consequente extinção da punibilidade
do ora apelante. Vejamos.

Com efeito, 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 06 (seis) anos e 06
(seis) meses de reclusão, logo o prazo prescricional a ser considerado, é o de 12 (doze)
anos, nos termos do art. 109, III, do Código Penal.



Sendo assim, verificando-se que, entre a data de recebimento da
denúncia  (14/01/2002)  (fls.  81)  e  a  da publicação da sentença condenatória
(24/05/2016) (fls.855), transcorreu período de tempo superior  ao lapso  prescricional
acima mencionado, torna-se imperiosa a extinção da punibilidade do ora apelante, face
o reconhecimento da prescrição retroativa.

Por fim, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso
interposto  por  um  dos  réus,  se  fundado  em  motivos  que  não  sejam  de  caráter
exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros (art. 580, do CPP). 

Desta  forma,  estendo  ao  corréu  Alexandre  Cézar  Praxedes
Menezes os efeitos da extinção da punibilidade declarada ao apelante, sob os mesmos
fundamentos deste acórdão, em face do decurso do prazo prescricional, tendo em vista
que sua pena apesar de ser menor que a do recorrente — 6 (seis) anos de reclusão e 10
(dez)  dias-multa,  às fls.  853/854 —, também foi atingida pela  prescrição,  conforme
previsto no art. 109, III, do CP. (fls. 853/854).

Ante  do  exposto,  dou  provimento  ao  recurso  para  declarar
extinta  a  punibilidade do  apelante  quanto  ao  crime  a  que  foi  condenado,  face  o
reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva, estendendo os efeitos
dos benefícios da extinção da punibilidade ao corréu. 

É como voto.

Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos
RELATOR


