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APELAÇÃO CRIMINAL.  CRIME DE VIOLAÇÃO AO
DIREITO  AUTORAL.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO.  PRESCRIÇÃO  RETROATIVA  DA
PRETENSÃO  PUNITIVA  DO  ESTADO.
ACOLHIMENTO.  EXTINÇÃO  DA  PUNIBILIDADE.
PROVIMENTO DO APELO.

Transitada  em julgado  a  sentença  condenatória
para  a  acusação  e,  verificando-se  que  entre  a
data do recebimento da denúncia e a publicação
da  sentença  condenatória  transcorreu  lapso
prescricional  superior ao determinado pela pena
“in  concreto”, impõe-se  o  reconhecimento  da
extinção da punibilidade em favor do agente, pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do
estado, em sua modalidade retroativa.

Vistos, relatados e discutidos os autos identificados acima; 

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, por unanimidade, em DECLARAR EXTINTA A  PUNIBILIDADE,
PELA  PRESCRIÇÃO,  NOS  TERMOS  DO  VOTO  DO  RELATOR,  EM
HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

R E L A T Ó R I O

O Ministério Público da Paraíba ofereceu denúncia em face de

Otonimar Ferreira da Silva,  dando-o como incurso nas sanções do art. 184,

§2º, do Código Penal.
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Narra a denúncia que, no período da tarde do dia 21 de janeiro de

2005, em horário não precisado, o acusado OTONIMAR FERREIRA DA SILVA

transportava, de forma oculta, em três caixas, após adquiri-las com intuito de

lucro direto, várias cópias de fonogramas reproduzidos com violação ao direito

do autor, do direito do artista intérprete ou executante ou do direito do produtor

de fonograma, fato ocorrido na rodovia que liga as cidades de Belém do Brejo

do Cruz/PB e Patú/RN.

A denúncia foi recebida em 06 de julho de 2009 (fl. 39).

Regularmente  processado  o  feito  perante  o  juízo  de  1º  grau,

sobreveio  ao  final,  sentença  condenatória  (fls.  179/182),  dando  o  acusado

como incurso nas sanções do art.  184, §2º do Código Penal e fixando-se a

pena  definitiva  em 02  (dois)  anos  de  reclusão,  a  ser  cumprida  no  regime

aberto, e 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-

mínimo vigente à época do fato.

A pena  privativa  de  liberdade  foi  substituída  por  restritiva  de

direitos,  consistente  na  prestação  de  serviços  à  comunidade  ou  entidade

pública, a cargo do juízo das Execuções Penais.

Inconformado, o réu interpôs apelação criminal (fl. 187), alegando,

em suas razões recursais (fls. 188/189), pugnando pela absolvição do acusado

pela extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição.

Em  contrarrazões,  o  Ministério  Público  a  quo  pugnou  pelo

reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva (fls. 191/194).

O douto Procurador, José Roseno Neto, às fls. 201/204, opinou

pela  declaração  da  extinção  da  punibilidade  do  agente  pela  ocorrência  da

prescrição retroativa. 

Desembargador João Benedito da Silva
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É o relatório.

V O T O

Como acima exposto, o denunciado Otonimar Ferreira da Silva

foi  condenado pelo  Juízo  da  comarca de Brejo  do  Cruz como incurso  nas

sanções do art. 184, §2º do Código Penal e fixando-se a pena definitiva em 02

(dois) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e 40 (quarenta) dias-

multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do

fato (fls. 179/182).

Inconformado, o réu interpôs apelação criminal (fl. 187), alegando,

em suas razões recursais (fls. 188/189), pugnando pela absolvição do acusado

pela extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição.

Em  contrarrazões,  o  Ministério  Público  a  quo  pugnou  pelo

reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva (fls. 191/194).

Pois bem. Assiste razão ao apelante.

Conforme consta, na exordial acusatória, o fato delituoso ocorreu

em 21 de janeiro  de 2005 (fls.  02/03)  e o juiz  de primeiro grau recebeu a

denúncia ministerial em 06 de julho de 2009 (fl. 39).

A sentença condenatória foi publicada no dia 14 de dezembro de

2015 (fl.  183v),  e transitado em julgado para a acusação,  haja vista  que o

representante do Parquet fora intimado no dia 21/01/2016, conforme se vê às

fls. 182v, sem a interposição de quaisquer recursos no prazo legal, decorrendo,

desta feita, o lapso temporal recursal.

É cediço que não tendo havido recurso do Ministério Público e

que a pena aplicada não poderá ser elevada em razão do princípio do  non

Desembargador João Benedito da Silva
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reformatio in pejus, a contagem do prazo prescricional será feita com base na

pena aplicada ao caso concreto, nos termos dos art. 110, § 1º, do CP, in verbis:

 

A prescrição depois de transitar em julgado a sentença
condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-
se nos prazos fixados no artigo anterior.

§ 1º -  A prescrição depois da sentença condenatória
com trânsito em julgado para a acusação, ou depois
de  improvido  o  seu  recurso  regula-se  pela  pena
aplicada.

Como bem nos ensina o eminente jurista Rogério Greco, 

“(...)  diz-se  retroativa  a  prescrição  quando,  com
fundamento  na  pena  aplicada  na  sentença  penal
condenatória com trânsito em julgado para o Ministério
Público ou para o querelante, o cálculo prescricional é
refeito,  retroagindo-se,  partindo-se  do  primeiro
momento para sua contagem, que é a data do fato”,
tendo  que  “percorrer  todos  os  caminhos,  desde  a
prática  do  fato  até  o  primeiro  marco  interruptivo  da
prescrição,  que  é  o  despacho  de  recebimento  da
denúncia ou queixa; em seguida, faremos novamente
o cálculo entre a data do recebimento da denúncia ou
da  queixa,  até  a  sentença  penal  condenatória
recorrível.  Se  entre  esses  dois  marcos  houver
decorrido período de tempo previsto na lei penal como
caracterizador da prescrição, deverá ser declarada a
extinção  da  punibilidade,  com  base  na  prescrição
retroativa”.  (GRECO,  Rogério.  Curso  de  Direito  Penal  -
Parte Geral. Volume I. 7ª Edição. Editora Impetus: Niterói,
2006, pp. 787/788).

Portanto, em razão da aplicação da pena de 02 (dois) anos de

reclusão  para  o  crime  previsto  no  art.  184,  §2º  do  Código  Penal,  o  prazo

prescricional  para  a  referida  infração  penal  será  de  04  (quatro)  anos,  nos

termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Nesse norte, decorrido lapso temporal superior a 04 (quatro) anos

entre  o  recebimento  da  denúncia  (06/7/2009)  e  a  publicação  da  sentença

condenatória (14/12/2015), e levando-se em consideração a pena que restou

fixada em 02 (dois) anos de reclusão, de acordo com o art.  109, V, do CP,

Desembargador João Benedito da Silva
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extinta  se  encontra  a  punibilidade  do  réu,  ante  o  advento  da  prescrição

retroativa.

Forte em tais razões, com fulcro no disposto nos arts. 107, IV c/c

109, V c/c art. 110, § 1º todos do CP, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE

do  agente,  em  face  da  ocorrência  da  prescrição  retroativa  da  pretensão

punitiva estatal.

É como voto.

               Presidiu  o  julgamento,  com voto,  o  Excelentíssimo Senhor
Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal,
revisor,   dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores
João Batista Barbosa (Juiz de Direito convocado, com jurisdição limitada, em
substituição ao Exmo. Sr. Des. João Benedito da Silva), relator, e Márcio Murilo
da Cunha Ramos. Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Joaci Juvino da
Costa Silva, Procurador de Justiça.

Sala de sessões da Câmara Criminal “Des Manoel Taigy de Quei-

roz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, aos 12 (doze)

dias do mês de abril de 2018.

                      Dr. João Batista Barbosa

                       Juiz de Direito convocado

                                   RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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