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GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0019809-71.2008.815.0011 –  4ª Vara  Criminal da
Comarca de Campina Grande
RELATOR: Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura (Juiz convocado em substituição ao
Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos)
APELANTES: José Damião Lima Costa e Soraya Valdevino Porto
DEFENSOR: Odinaldo Espínola
APELADA: A Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PLEITO  DE
ABSOLVIÇÃO.  FATOS  ANTERIORES  À  LEI  Nº
12.234/2010. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DECLARADA
DE  OFÍCIO.  MATÉRIA  DE  ORDEM  PÚBLICA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS APELANTES. 

-  A anterioridade dos  fatos  à  Lei  n.  12.234/2010 implica  na
incidência do revogado § 2º do art.  110 do CP, podendo, na
espécie, a prescrição ter por termo inicial data anterior à do
recebimento da denúncia.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em RECONHECER, na hipótese, a ocorrência
da prescrição, declarando, DE OFÍCIO, extinta a punibilidade dos réus, em, nos
termos do voto do Relator, e em desarmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

O  Ministério  Público  do  Estado  da  Paraíba,  por  seu
Representante em exercício junto à 4ª Vara Criminal da Comarca de Campina Grande,
ofereceu denúncia contra José Damião Lima Costa e Soraya Valdevino Porto,  pela
prática de estelionato nos anos de 2007 e 2008.

De  acordo  com a  peça  acusatória,  os  denunciados  agiam de
maneira  contumaz,  aplicando  golpes  fraudulentos,  na  medida  em  que  induziam  as
vítimas  a  erro,  mediante  artifício,  ardil  ou  qualquer  outro  meio,  de  modo  a  obter
vantagem ilícita, em prejuízo alheio. 

A denúncia  menciona  que  a  ré  pediu  emprestado  a  uma das
vítimas, Marlene Lourenço, seus documentos pessoais e de seu esposo para que fossem



testemunhas em um suposto requerimento de salário-maternidade. Passados dois meses
deste fato, a vítima começou a receber faturas com cobranças da empresa de telefonia
móvel  “Claro”,  provenientes  de  um  contrato  firmado  em  seu  nome  por  terceiros.
Posteriormente, constatou-se a falsidade da assinatura aposta no contrato como sendo do
Sr. Márcio.

A exordial  ainda  informa  que  as  testemunhas,  a  exemplo  da
própria sobrinha da denunciada, foram uníssonas em afirmar que a denunciada havia
“feito  diversas  coisas  erradas  na  cidade  de Puxinanã,  aplicando golpes  em diversas
pessoas”.

Diante desses fatos, os réus foram denunciados como
incursos nas penas do artigo 171, caput, do CP (estelionato). 

A denúncia foi recebida em 27/02/2013, conforme fls. 142 dos
autos.

Regularmente  processado  o  feito,  finda  a  instrução  e
apresentadas  as  alegações  finais,  o  Juiz 4ª  Vara  Criminal  da  Comarca  de  Campina
Grande, Fabrício Meira Macedo, concluiu pela  condenação dos réus,  José Damião
Lima Costa e Soraya Valdevino Porto, ambos ao cumprimento de pena privativa de
liberdade,  a  qual  restou definitivamente  fixada em  02 (dois)  anos de reclusão,  em
regime semiaberto, além de 20 (vinte) dias-multa.

Por fim, converteu as penas restritivas de liberdade em duas
restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços gratuitos à comunidade e
limitação de fim de semana. 

Inconformados, os réus interpuseram apelação criminal (fl. 436
e  438), pleiteando, através de  suas razões (fls. 462/464), a  absolvição  face  a
insuficiência de provas. 

Em contrarrazões, o Parquet rebateu os argumentos defensivos,
pugnando pelo desprovimento do apelo e consequente manutenção do decisum recorrido
(fls. 466/469).

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do insigne
Procurador  de  Justiça,  Francisco  Sagres  Macedo  Vieira, manifestou-se pelo
desprovimento do apelo e manutenção da sentença guerreada (fls. 475/486).

É o relatório. 

VOTO:

Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos para a
sua admissão.

Ab initio, cumpre analisar, de ofício, matéria de ordem pública.

Com efeito, os fatos narrados na denúncia são anteriores à Lei n.
12.234/2010,  que  extinguiu,  parcialmente,  a  chamada  prescrição  retroativa,  não  se
aplicando à hipótese dos autos, face ao consagrado princípio da irretroatividade da lei.



Prima facie, tomando-se por base a época em que ocorreram os
fatos, o caso vertente é regido pela redação anterior do art. 110 do CP. In verbis:

Art.  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. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
§ 2º – A prescrição, de que trata o parágrafo anterior, pode ter por termo
inicial data anterior à do recebimento da denúncia ou da queixa. 
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

In casu, com a condenação dos apelantes e o trânsito em julgado
para a acusação, a prescrição regula-se pelo quantum da pena em concreto (art. 110, §
1º, do CP). 

Como a cada um dos acusados fora imposta a pena de 02 (dois)
anos de reclusão, o prazo prescricional a ser considerado, é o de 4 (quatro) anos, nos
termos do art. 109, V, do Código Penal.

Pois bem. De acordo com os autos, os fatos ocorreram entre
os anos de 2007 e 2008, ou seja, antes da entrada em vigor da Lei n. 12.234/2010.
Mister assinalar que o contrato fraudado data de 28 de maio de 2012. Sendo que,
até o recebimento da denúncia, primeiro marco interruptivo da prescrição, que
ocorreu em 27/02/2013 (fls. 142), passou-se lapso temporal superior a quatro anos.

Saliente-se que, mesmo lançando mão da data mais benéfica aos
réus/apelantes, ou seja, 31/12/2008, ainda assim, restaria caracterizada a prescrição, na
forma aqui descrita.

Contudo, na espécie, verifica-se que,  entre a data do fato e a
data  de  recebimento  da  denúncia  (27/02/2013), transcorreu  período  de  tempo
superior  ao  lapso  prescricional de  04  (quatro)  anos,  tornando-se  imperiosa  a
extinção da punibilidade dos apelantes, face  o  reconhecimento  da  prescrição
retroativa.

Acerca do tema:

PENAL.  HABEAS  CORPUS SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO.
INADEQUAÇÃO.  PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSÃO  PUNITIVA.  NÃO
IMPLEMENTO. INCIDÊNCIA DO REVOGADO  §  2º, DO ART. 110 DO
CP.  PENA  EM  CONCRETO.  QUATRO  ANOS.  PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.  CURSO  PRESCRICIONAL  NÃO  DEFLAGRADO.
PACIENTE  EM  CUMPRIMENTO  DE  PENA DESDE  31/5/2001.  WRIT
NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido
de que não cabe  habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto
para a hipótese ou de revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no
ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício.
2. A anterioridade dos fatos à Lei nº 12.234/2010 implica a incidência do
(revogado)  §  2º  do  art.  110  (‘A prescrição,  de  que trata  o  parágrafo
anterior, pode ter por termo inicial data anterior à do recebimento da
denúncia ou da queixa’). 



3. Tendo como base, para a definição do lapso temporal, a pena em concreto
de 1 ano e 2 meses, a ensejar a incidência do art. 109, V, do Código Penal,
resulta,  para o Estado,  a  necessidade de,  em quatro anos entre os marcos
interruptivos, exercer o jus puniendi. Na espécie, verifica-se que não houve a
prescrição  da  pretensão  punitiva,  uma  vez  que  não  transcorrido  o  lapso
temporal entre os marcos interruptivos. 
4. A respeito da prescrição  executória, observa-se  que,  nos  termos do art.
112, I, CP, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é o do trânsito
em julgado da sentença condenatória para a acusação, no caso, em 18/3/2002.
5. O paciente cumpre pena desde 31/5/2000, de modo que não se deflagrou  o
decurso  do  prazo para  contagem e  eventual  implemento  da  prescrição  da
pretensão executória. 6. Habeas Corpus não conhecido.
(STJ,  HC 226185 /  SP,  Quinta  Turma,  Ministro  Ribeiro  Dantas,  DJe
25/05/2017). Grifo nosso.

Ante do exposto, conheço do recurso, ao tempo em que declaro
extinta  a  punibilidade dos  apelantes  quanto  ao  crime  imputado  nos  autos,  face  o
reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

É como voto.

Presidiu o  julgamento,  com  voto,  o Excelentíssimo Senhor
Desembargador  João  Benedito  da  Silva,  decano  do  exercício  da  Presidência  da
Câmara Criminal,  dele participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
Tércio Chaves de Moura (Juiz convocado, com jurisdição limitada, para substituir
o  Desembargador  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos),  Relator,  Arnóbio  Alves
Teodósio,  revisor,  e  Marcos  William de  Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado  até  o
preenchimento da vaga de Desembargador). Ausente justificadamente o Desembargador
Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Joaci  Juvino  da
Costa Silva, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 12 de abril de 2018.

Tércio Chaves de Moura
Juiz Convocado


