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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001702-83.2008.815.0041 –  Vara  Única  da
Comarca de Alagoa Nova - PB

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE : Carlos Eduardo Agra Celino
ADVOGADO : João Luís Fernandes Neto
APELADA : A Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO.  Art.  14  da  Lei  nº  10.823/03. Preliminar.
Prescrição  da  pretensão  punitiva  na  modalidade
retroativa. Ocorrência. Regulação pela pena aplicada na
sentença.  Extinção  da  punibilidade.  Provimento  do
apelo.

–  Após  o  trânsito  em  julgado  da  sentença  penal
condenatória para a acusação, a prescrição é regulada
pela pena efetivamente aplicada.

–  Ocorrida  a  prescrição  da  pretensão  punitiva,  resta
extinta  a  punibilidade do agente,  nos termos do art.
107, IV, do CP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em  DECLARAR  EXTINTA  A
PUNIBILIDADE  DE  CARLOS  EDUARDO  AGRA  CELINO  PELA
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, em harmonia com o parecer ministerial.



RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal (fls. 605/606) interposta por
Carlos  Eduardo  Agra  Celino,  através  de  advogado  legalmente  constituído,
contra a sentença de fls. 599/603, da lavra do Juiz de Direito da Vara Única da
Comarca de Alagoa Nova, que o condenou pela prática do crime de porte ilegal
de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.823/03), a uma pena de 02 (dois) anos
de reclusão e multa de 05 (cinco salários mínimos), em regime inicial aberto,
por estar, no dia 06/12/2007, por volta das 18h30min, na altura do Km 108 da
BR 104,  no  município  de  São  Sebastião  de  Lagoa  de  Roça,  neste  Estado,
portando  arma  de  fogo  de  uso  permitido,  sem  autorização  legal  e  em
desacordo com determinação legal ou regulamentar. 

Em suas razões recursais, de  fls. 615/622, alega  o
causídico,  em síntese, preliminarmente:  a)  a  ocorrência  da  prescrição
retroativa;  e  b)  nulidade  da  sentença  por  ter  sido  fundamentada
exclusivamente na confissão do réu feita no inquérito policial.

No  mérito,  aduz  que  não  há  provas  a ensejar sua
condenação, pois o  fato  de  o  réu  possuir  porte  de  arma  não  implica
necessariamente na conclusão de que era ele que estava conduzindo a arma,
que foi encontrada dentro do veículo. 

Contrarrazões às fls. 625/628,  onde o representante do
Parquet a quo pede o reconhecimento da extinção da punibilidade do réu.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça, em
parecer da lavra do insigne Procurador de Justiça, Dr. José  Roseno  Neto,
manifestou-se pela  declaração  da  extinção  da  punibilidade  em  razão  da
prescrição retroativa da pretensão punitiva (fls. 631/633).

É o relatório.

VOTO: Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio (RELATOR)

Ab initio, conheço do apelo, pois presentes os pressupostos
de admissibilidade e processamento.

Com efeito,  há de ser  acolhida a  preliminar  arguida pelo
apelante, eis que inconteste a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal, na modalidade retroativa. Veja-se.

Inicialmente, ressalto que a prescrição, depois de transitada
em julgado a sentença penal condenatória para a acusação, regula-se pela
pena concretamente aplicada.



Assim, verifica-se que o recorrente foi condenado pelo crime
de porte ilegal de arma de fogo à pena de 02 (dois) anos de reclusão, ausente
recurso da acusação.

O delito ocorreu no dia 06/12/2007, fls. 02/03. A denúncia
foi recebida em 29 de outubro de 2008 – fl. 58. Não houve suspensão do
processo e/ou do curso do prazo prescricional. A  publicação da sentença
penal condenatória se deu em 02/05/2016, fl. 603v.

Na forma do art. 109, V, c/c o art. 110, § 1º, ambos do CP
(em face da pena imposta), o prazo prescricional, na espécie, em relação ao
crime, é de 04 (quatro) anos.

E, da data do recebimento da denúncia até a da publicação
da sentença penal condenatória, transcorreu lapso temporal superior aos 04
(quatro) anos, verificando-se, de forma indubitável, a extinção da punibilidade
do  apelante  em  face  da  prescrição  da  pretensão  punitiva,  na  modalidade
retroativa, sendo portanto imperioso o acolhimento da preliminar defensiva.

Por fim, é de se ressaltar que a extinção da punibilidade do
apelante pela prescrição da pretensão punitiva torna prejudicado o exame da
outra preliminar arguida e do mérito do recurso apelatório. 

Ante  o  exposto,  em harmonia  com o  parecer  ministerial,
DOU  PROVIMENTO  AO  APELO  PARA  DECLARAR  EXTINTA  A
PUNIBILIDADE  DO  RÉU  PELA  OCORRÊNCIA  DA  PRESCRIÇÃO,  em
harmonia com o parecer ministerial. 

É como voto.

Presidiu o julgamento,  com  voto, o Excelentíssimo
Senhor Desembargador João Benedito da Silva, decano no exercício da
Presidência da Câmara Criminal, dele participando os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, relator, 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 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 19 de abril de 2018.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
Relator


