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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 

ACÓRDÃO

RECURSO  CRIMINAL  EM  SENTIDO  ESTRITO  Nº  0001533-
44.2016.815.0000 – 1ª Vara Mista da Comarca de Sousa

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
RECORRENTE: Ubiratan Dário Venâncio
ADVOGADO : José Alves Formiga
RECORRIDO : Justiça Pública

RECURSO  CRIMINAL  EM  SENTIDO  ESTRITO.
Tentativa  de  furto  duplamente  qualificado.
Art. 155, §§ 1º e 4º, inciso I, c/c o art. 14, inciso
II,  todos  do  Código  Penal.  Reconhecimento  de
prescrição indeferido. Irresignação da defesa (art.
581, IX, do CPP). Prescrição da pretensão punitiva
do  Estado.  Ultrapassado  o  lapso  temporal  (art.
109, III, do CP). Inocorrência. Desprovimento do
recurso.

–  A  teor  do  que  se  constata  dos  elementos
consignados  nos  autos,  levando-se  em
consideração as suspensões do prazo impostas no
curso da ação, bem como os marcos interruptivos
neles gravados, inocorre a prescrição da pretensão
punitiva  do  Estado,  uma  vez  que  não  restou
ultrapassado o lapso temporal previsto no art. 109,
III, do Código Penal.

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima
identificados.

Acorda a  Câmara  Criminal  do  Egrégio  Tribunal  de
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Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  CONHECER  E  NEGAR
PROVIMENTO, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATOR

Cuida-se de Recurso Criminal  em Sentido  Estrito,  de
Ubiratan Dário Venâncio, às fls. 74/78, em face da decisão de fls. 71/72,
que indeferiu o seu pedido de extinção de punibilidade, considerando a
não ocorrência do instituo da prescrição.

Segundo  aduz  em  seu  recurso,  a  contar  do  último
marco  interruptivo  dos  prazos  processuais  de  sua  Ação  Penal,  em
30/12/1997, recebimento da denúncia, até a data de seu pleito indeferido,
em 07/04/2016, passaram-se mais de 18 anos e 03 meses, motivo pelo
qual estaria prescrita a pretensão punitiva do Estado, em relação ao delito
sobre ele apurado, art. 155, §§ 1º e 4º, inciso I, c/c o art. 14, inciso II,
todos  do  Código  Penal  vigente,  com fulcro  no  art.  109,  inciso  III,  do
mesmo ordenamento penal vigente, que estipula um prazo final de apenas
12 anos, frente a pena máxima em abstrato aplicada ao crime em espécie
aponta.

Contrarrazões  do  Ministério  Público,  às  fl.  80/83,
pugnando pelo conhecimento e desprovimento da irresignação da defesa.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, por
meio do parecer de fls. 89/91, de lavra do Insigne Exmo. 2º Procurador
de  Justiça  Criminal,  José  Roseno  Neto,  opinou  pelo  desprovimento  do
presente RESE, em toda a sua extensão.

Com a ascensão do então relator, o Exmo. Des. Joás de
Pereira Filho, à Presidência do Tribunal de Justiça da Paraíba, determinou
a redistribuição deste feito, à fl. 93.

Autuado, registrado e redistribuído, na fl. 95, vieram-
me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO: O Exmo. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
(Relator)

Conheço do recurso, porquanto tempestivo, cabível  e
adequado.

Registro apenas que a fundamentação pórtica para este
recurso está no inciso IX do art. 581 do Código de Processo Penal, e não
nos incisos IV ou V como apontado pelo recorrente.
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In verbis:

“Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da
decisão, despacho ou sentença:
(…)
IX - que indeferir o pedido de reconhecimento da
prescrição  ou  de  outra  causa  extintiva  da
punibilidade;”

Logo,  passemos  ao  enfrentamento  da  matéria
apresentada no presente RESE.

Como  argumento  do  recurso,  o  recorrente  aduz  a
prescrição da pretensão punitiva do Estado em relação ao delito apurado
(art. 155, §§ 1º e 4º, inciso I, c/c o art. 14, inciso II, todos do Código
Penal),  considerando-se  que  da  data  de  30/12/1997,  recebimento  da
denúncia, até o dia de seu pedido pelo reconhecimento da prescrição que
foi indeferido, em 07/04/2016, ultrapassou-se o prazo estipulado no art.
109, inciso III, do CPP, 12 anos, atingindo um lapso temporal de mais de
18  anos,  pelo  que  deveria  ser  reconhecido  o  fenômeno  jurídico,
extinguindo-se a pretensão punitiva do Estado.

A  decisão  combatida  indeferiu  o  pedido  com  os
seguintes fundamentos, nas fls. 71/72:

“Tendo em vista as sanções imputadas ao réu na
denúncia na capitulação do art. 155, § 4º, I c/c
art.  14,  II,  ambos do Código Penal,  o qual  tem
pena  máxima  cominada  em  08  (oito)  anos  de
reclusão  e  considerando  a  possível  redução  em
fração de 1/3, que resulta em 05 (cinco) anos e
04(quatro)  meses  de  reclusão;  a  prescrição
ocorreria no prazo de 12 (doze) anos, nos termos
do art. 109 III do Código Penal.
A  data  da  suposta  prática  delituosa  ocorreu  em
02/12/1997,  tendo  sido  recebida  a  denúncia  na
data de 16/12/1997 - interrupção que consiste em
reinicio  da  contagem  do  prazo,  tendo  sido
posteriormente  suspensa com o oferecimento do
sursis  até  01/01/1999,  quando  o  réu  deixou  de
cumprir as condições.
Após  diversas  vezes  as  tentativas  de  citação
pessoal  do  acusado  foram  infrutíferas,  o  que
ocasionou  a  citação  editalícia  e  a  suspensão  do
processo e do prazo prescricional com fundamento
no art. 366 do CPP, na data de 04/05/2000. Após
a  suspensão,  ocorrendo  12  anos  depois,  o  que
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ocorreu na data de 04/05/2012, voltando a correr
a  contagem  do  prazo  prescricional  o  que
acarretaria  na  data  de  01/01/2013,  conforme
consta na súmula 415 do ST), vejamos: O período
de  suspensão  do  prazo  prescricional  é  regulado
pelo  máximo  da  pena  cominada.(Súmula  415,
TERCEIRA  SEÇÃO,  julgado  em  09/12/2009,  Dje
16/12/2009)
(…)
Diante  disso,  indefiro  o  pedido  de  extinção  da
punibilidade,  considerando  a  não  ocorrência  do
instituto  da  prescrição,  pelos  motivos  acima
expostos.”

Pois  bem. É certo  que a pena máxima em abstrato,
prevista  para o crime pelo  qual  foi  denunciado o  acusado,  incidindo a
redução pela sua forma tentada, perfaz reprimenda máxima de 05 anos e
04 meses, a qual prescreve em 12 (doze) anos, nos moldes do art. 109
inciso III, do Código Penal.

De fato,  o crime,  ocorrido em 02/12/1997,  teve sua
denúncia (fls. 02/03) recebida no dia 16/12/1997 (fl. 02), primeiro marco
interruptivo  da  prescrição  da  pena,  para  a  contagem dos  prazos  para
extinção da pretensão punitiva do Estado antes da sentença condenatória,
que ainda não foi lançada nos autos.

Todavia, o prazo prescricional foi suspensão, na data de
19/12/1997,  quando  da  realização  de  audiência,  que  lhe  concedeu  o
sursis processual, pelo período de 02 anos (fl. 18).

Em 09/07/1998, a mãe do ora recorrente atravessou
petição, pleiteando afastamento de seu filho do Estado, para acompanhá-
la em tratamento médico, de pelo menos 05 meses (fls. 33/34)

O Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido,
com prorrogação no prazo de suspensão do processo pelo prazo de 05
(cinco) meses, ou pelo tempo em que o requerente acompanhasse a sua
genitora, desde que solicitado, nas fls. 40/41.

Acolhido a  promoção ministerial,  deferiu  o  pedido do
acusado, na fl. 41 verso, em 22/07/1998., tendo Ubiratan Dario Venâncio
tomado ciência da decisão, no dia 23/07/1998 (fl. 42)

Em 27/10/1999, certificou-se a ausência do denunciado
após ultrapassados 05 (cinco) meses de suspensão deferidos pelo Juiz,
conforme fl. 42.

Em 26/11/1999, o  parquet se manifestou, requerendo
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que o acusado fosse intimado para o reinicio imediato do cumprimento
das condições de suspensão do seu processo (fl.  43),  todavia,  não foi
achado, conforme certidão no mandado contido à fl. 44 verso.

Em  10/02/2000  (fls.  45/45v),  o  parquet requereu
revogação do sursis, sendo o benefício cassado em 15/02/2000, pelo Juiz,
por decisão acompanhando o raciocínio ministerial (fl. 46).

Em  04/05/2000,  conforme  consta  do  termo  de
audiência, frustrada pela ausência injustificada de Ubiratan Dario Venâncio
– após intimação pessoal (fl. 48) e editalícia (fl. 49) não respondida –, foi-
lhe  decretada  suspensão  do  processo,  como  também  do  prazo
prescricional e determinada a sua prisão preventiva (fl. 50)

Em 10/03/2015 (fl. 57), o Juiz Comarcão deu vista dos
autos ao Ministério Público, que concluiu, em seu parecer de fls. 58/59,
que  o  prazo  prescricional  voltou  a  correr,  após  a  sua  suspensão  em
04/05/2000, no dia 04/05/2012, nos termos da Súmula 415, do Superior
Tribunal de Justiça, pugnando, então, pela manutenção do processo em
cartório  desarquivado,  aguardando  a  captura  do  acusado,  ou  até  a
extinção da punibilidade (fls. 58/57).

Renovados os mandados de prisão, até 01/01/2023, fl.
62.

No  dia  11/04/2016,  a  defesa  do  réu  se  manifestou,
através da petição de fls. 64/67, pedindo a extinção da punibilidade pelo
decurso do prazo prescricional previsto em lei, o que foi rejeitado de plano
pelo Juízo recorrido, conforme a combatida decisão acima transcrita, nas
fls. 71/72.

Pois bem.

Efetuados  todos  os  apontamentos  temporais
supracitados,  passemos a contagem dos  prazos  constatados  nos  autos
entre os marcos interruptivos apresentados.

1. Do prazo do sursis processual:

Ressalto, antes de tudo, que o benefício do  sursis foi
deferido por 02 (dois) anos, em 19/12/1997, e o ora recorrente só se
apresentou  em Juízo,  conforme ficha  de acompanhamento,  até  o  mês
07/1998, sendo sua última manifestação nestes autos, com a intimação
pessoal de decisão no mesmo mês de julho de 1998.

Portanto, de plano, não há explicação para a revogação
do benefício retroagindo o marco do sursis ao dia 01/01/1999, conforme
consta da combatida decisão e do parecer da Procuradoria de Justiça.
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Logo,  desconsidero  este  raciocínio,  e  com  o  sursis
iniciado em 19/12/1997, ultrapassando-se 02 (dois) anos, encerrar-se-ia
no dia 19/12/1999, acrescido de 05 (cinco) meses, deferidos por decisão
judicial, foi postergado à data de 19/05/2000.

Todavia, por decisão nos autos, foi realmente revogado
em 15/02/2000, data que deve ser considerada para todos os fins.

Sendo este, então, o prazo real à contagem do sursis.

2. Da contagem de tempo para a Prescrição da Pretensão Punitiva:

A  contar  do  único  marco  interruptivo  constante  dos
autos, recebimento da denúncia:

Entre  o  recebimento  da  denúncia  (16/12/1997)  e  o
sursis (19/12/1997), passaram-se apenas 03 (três) dias, ocorrendo então
a suspensão do feito, na forma da Lei nº 9.099/95, contados por 02 (dois)
anos  e  acrescido  dos  05  (cinco)  meses,  o  qual  venceria  apenas  em
19/05/2000.

Entretanto,  o  benefício  foi  revogado em 15/02/2000,
uma  vez  que  nunca  mais  se  apresentara  em  Juízo  para  cumprir  as
condições  do  sursis,  quando  ultrapassados  os  05  (cinco)  meses
necessários ao suposto tratamento de saúde de sua mãe.

Portanto,  em  15/02/2000,  voltou  a  correr  o  prazo
suspenso, o qual contava com apenas 03 (três) dias entre o recebimento
da denúncia e o sursis.

Em 04/05/2000, nos termos do art. 366, do CPP, foi
suspenso o processo e o prazo prescricional.

Até a data desta suspensão portanto, entre 15/02/2000
e 04/05/2000, contaram-se mais 02 (meses) e 19 (dezenove) dias.

Obedecendo  a  Súmula  415,  do  STJ,  que  diz  que  “o
período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da
pena cominada”, sendo, neste caso, regulado pelo art. 109, III, do CP (12
anos), voltou a correr a prescrição, em 04/05/2012.

Logo,  desde  04/05/2012,  até  hoje  (11/07/2017),
passaram-se 05 (cinco) anos 02 (dois) meses e 07 (três) dias.

Assim, somados:
 – 03 dias;
 – 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias;
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 – 05 (cinco) anos 02 (dois) meses e 07 (três) dias;

Para fins  de cálculo da prescrição da pretensão
punitiva  do  Estado,  transcorreram  apenas  05  (cinco)  anos  04
(quatro)  meses  e  29  (vinte  e  nove)  dias,  até  11/07/2017,  do
prazo estipulado em Lei.

Portanto, não restou ultrapassado o lapso estipulado no
art. 109, III, do Código de Processo Penal (12 (doze) anos).

Por tal razão,  CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO
PRESENTE  RECURSO  CRIMINAL  EM  SENTIDO  ESTRITO,  em  total
harmonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Arnóbio  Alves  Teodósio,  Presidente  da  Câmara
Criminal e relator, dele participando também os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores Marcos William de Oliveira (Juiz  de
Direito  convocado  até  o  preenchimento  da  vaga  de
Desembargador)  e  João  Benedito  da  Silva.  Ausentes
justificadamente os Desembargadores Carlos Martins Beltrão Filho
e Márcio Murilo da Cunha Ramos. 

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor
Rodrigo Marques da Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

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, 1° de agosto de 2017.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


