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APELAÇÃO  CRIMINAL. CRIMES  DE ESTELIONATO.
DENÚNCIA QUE NÃO DELIMITA A DATA EXATA DOS
FATOS.  CONSIDERAÇÃO DA DATA MAIS BENÉFICA.
PRINCÍPIO  IN  DUBIO  PRO  REO.  PRESCRIÇÃO  DA
PRETENSÃO  PUNITIVA  NA  FORMA  RETROATIVA.
CONSTATAÇÃO,  EX  OFFICIO,  PELA  PENA  IN
CONCRETO. PERÍODO ENTRE A DATA DO CRIME E O
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA SUPERIOR AO LAPSO
PRESCRICIONAL  PREVISTO  NA  LEI  PENAL.  NÃO
INCIDÊNCIA DA  LEI  Nº  12.234/2010.  EXTINÇÃO  DA
PUNIBILIDADE.

–  Em  face  da  inexistência  de  regra  processual  específica  e,
considerando-se  o  princípio  fundamental  in  dubio  pro  reo,  a
jurisprudência  maciça  do  Superior  Tribunal  de  Justiça
convencionou considerar como dies a quo a data mais benéfica
para o acusado, para fins de contagem do prazo prescricional

–  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  crime  e  o
recebimento  da  denúncia,  para  os  delitos  ocorridos  antes  da
vigência da Lei nº 12.234/2010.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados. 

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em de ofício, declarar extinta a punibilidade,
pela prescrição, nos termos do voto do relator, em desarmonia com o parecer.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  apelação  criminal interposta  por  Helenilson



Ferreira da Silva, em face da sentença das fls. 217/222, prolatada pelo Juiz de Direito
da Vara Única da Comarca de Sumé, Dr. João Lucas Souto Gil Messias, nos autos da
ação penal acima numerada promovida pelo Ministério Público do Estado da Paraíba,
que julgou procedente a denúncia para lhe condenar pela  prática  do crime de
estelionato, previsto no art. 171 do CP, aplicando uma pena privativa de liberdade
de 02 (dois) anos de reclusão no regime inicial aberto, cumulada com 20 (vinte)
dias-multa no valor unitário de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, vigente à época
do fato. 

O magistrado  a  quo,  considerando  que  estavam presentes  os
requisitos dos arts. 44 do CP, substituiu a pena privativa de liberdade por duas penas
restritivas de direitos, uma na modalidade de prestação de serviços à comunidade ou a
entidade assistencial, em local a ser designado pela vara de execuções penais, e outra,
na forma de multa, no valor de 20 dias-multa. 

Narra  a  denúncia  que,  nos  anos  de  2007  e  2010,  em dias  e
horários  não precisados,  na cidade de Sumé, o acusado obteve vantagem ilícita,  em
prejuízo  alheio,  mediante  fraude,  ao  abrir  empresas  e  realizar  empréstimos  junto  a
instituições  financeiras,  em  nome  de  José  Lindomar  Lopes  e  Danilo  Rafael  Leite
Monteiro. 

Em suas  razões  recursais,  fls.  228/238,  alega  o  apelante,  em
síntese, que não há provas para embasar um decreto condenatório, pugnando, pois, pela
absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP. Levanta, ainda, preliminar de nulidade
do feito, por inépcia da denúncia, em vista da informação genérica acerca da data de
ocorrência dos fatos, bem como por não ter o magistrado concedido o sursis da pena, na
forma do art. 77 do CP.

Nas  contrarrazões  das  fls.  242/247,  o  Promotor  de  Justiça
pugnou  pelo  desprovimento  do  recurso  apelatório  e,  consequente,  manutenção  da
sentença recorrida. 

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, no seu parecer das fls.
252/260, opinou pelo provimento parcial do apelo, apenas para diminuir a reprimenda
corpórea e pecuniária impostas na primeira fase.

É o relatório.

VOTO:

Compulsando os autos, não obstante as preliminares levantadas,
torna-se imperioso o reconhecimento, de ofício, da prescrição retroativa da pretensão
punitiva do Estado, com consequente extinção da punibilidade  do ora  apelante,  em
relação ao crime de estelionato a que foi condenado.

Primeiramente,  gostaria  de  destacar  algumas  minúcias
processuais que chamam a atenção no presente feito, desde o seu nascedouro, e que
foram determinantes para se chegar a tal veredicto.

A primeira  singularidade  reside  na  denúncia,  que  apenas  se
reporta aos anos em que teriam ocorrido os fatos delituosos, omitindo, portanto, o dia e
o  mês,  e  não  sanando  a  ausência  de  tal  informação  até  a  prolação  da  sentença



condenatória.

Ocorre  que,  em  face  da  inexistência  de  regra  processual
específica e, considerando-se o princípio fundamental in dubio pro reo, a jurisprudência
maciça do Superior Tribunal de Justiça convencionou considerar como dies a quo a data
mais benéfica para o acusado, para fins de contagem do prazo prescricional, conforme:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  RECURSO  ESPECIAL.
OMISSÃO.  NÃO  OCORRÊNCIA.  MANIFESTAÇÃO
FUNDAMENTADA DO ACÓRDÃO RECORRIDO SOBRE TODOS OS
PONTOS  SUSCITADOS.  PRESCRIÇÃO.  MATÉRIA  DE  ORDEM
PÚBLICA.  NÃO  INDICAÇÃO  DA DATA EXATA  DOS  FATOS  NA
DENÚNCIA.  CONSIDERAÇÃO  DATA  MAIS  BENÉFICA  AO
ACUSADO. IN DUBIO PRO REO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA
RECONHECER A PRESCRIÇÃO.
1. Observo que a decisão recorrida não foi omissa, e, fundamentadamente,
entendeu não ser possível reapreciação das circunstâncias da causa, colhidas
na  instrução  criminal,  que  demonstraram a  autoria  e  materialidade,  por
demandar reexame do contexto fático-probatório, incidindo, dessa forma, a
Súmula 7, desta Corte.
2.  Nos  termos  da  jurisprudência  desta  Corte,  o  órgão  julgador  não  é
obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas
somente  sobre  aqueles  que  entender  necessários  para  a  sua  decisão,  de
acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando
omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do
pretendido pela parte.
3.  Não  há,  portanto,  falar  em  omissão  no  julgado,  quando  ausentes  os
requisitos previstos no art. 619, do Código de Processo Penal.
4. Por ser a prescrição matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de
ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição,
a teor do art. 61, do Código de Processo Penal.
5.  Considerada a pena fixada na sentença, deve-se observar que o prazo
prescricional,  depois  da  sentença  condenatória,  com trânsito  em julgado
para a acusação, regula-se pela quantidade de pena concretamente aplicada,
nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.
6.  Há considerável dúvida a respeito da ocorrência da prescrição entre a
data  do  fato  -  "ano  de  2002,  em  data  que  não  se  pode  precisar,  mas
possivelmente no mês de agosto" (fl. 6) -, que nos termos da denúncia é
impreciso,  até  o  recebimento desta.  Neste  aspecto  deve-se considerar a
data mais benéfica ao acusado como sendo aquela a ser tida em conta
para o cômputo do lapso prescricional diante da aplicação do princípio
do in dubio pro reo.
7. Neste contexto,  diante da quantidade de pena imposta,  1 (um) ano, 5
(cinco) meses e 15 (dias) dias de reclusão, e sendo certo que entre a data do
fato - "ano de 2002, em data que não se pode precisar, mas possivelmente
no mês de agosto" (fl. 6) - e a data da publicação da sentença condenatória
(10/10/2008,  fl.  625),  e  considerando  a  data  mais  benéfica  ao  acusado,
constato o transcurso do lapso temporal de 4 anos (art. 109, inciso V, do
Código Penal), impondo-se o reconhecimento da prescrição retroativa.
8.  Embargos  declaratórios  acolhidos  para  reconhecer  a  prescrição  da
pretensão punitiva estatal do embargante no que tange ao delito tipificado
no art. 171, § 3º, do Código Penal.
(EDcl no AgRg no AREsp 281.820/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013)

ADULTERAÇÃO  DE  SINAL  IDENTIFICADOR  DE  VEÍCULO  E
RECEPTAÇÃO  QUALIFICADA  (ARTIGOS  311  E  180,  §  1º,  DO
CÓDIGO  PENAL).  ALEGADA  PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSÃO
PUNITIVA  ESTATAL  NO  TOCANTE  AO  ILÍCITO  PREVISTO  NO
ARTIGO  311  DO  ESTATUTO  REPRESSIVO.  NÃO  INDICAÇÃO  DA



DATA EXATA DOS FATOS NA DENÚNCIA. DELITOS PRATICADOS
DENTRO DE UM LAPSO TEMPORAL.  CONSIDERAÇÃO DA DATA
MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
OCORRÊNCIA.
1.  O  delito  de  adulterar  sinal  identificador  de  veículo  automotor  é
instantâneo de efeitos permanentes, ou seja, consuma-se no momento em
que há a efetiva falsificação, que, por sua vez, perdura no tempo, motivo
pelo qual cumpriria ao Ministério Público indicar, na vestibular, a data em
que teria ocorrido o ilícito.
2. Como se sabe, esta Corte Superior de Justiça orienta-se no sentido de que
não é inepta a inicial acusatória que deixa de indicar o dia específico em que
os fatos criminosos teriam ocorrido, informando apenas o lapso temporal
dentro do qual teriam sido praticados.
3.   Nestas  hipóteses,  em  que  o  Ministério  Público  não  declina  na
vestibular o(s) dia(s) preciso(s) dos fatos, indicando apenas um período
de tempo dentro do qual a conduta teria sido praticada, considera-se a
data mais benéfica ao acusado como sendo aquela a ser tida em conta
para o cômputo do lapso prescricional, diante da inexistência de regra
específica na legislação penal acerca da matéria,  homenageando-se o
princípio in dubio pro reo.
4. Tomando por base a pena-base imposta ao réu, que foi de 3 (três) anos de
reclusão,  tem-se  que  o prazo prescricional,  no  caso,  é  de  8 (oito)  anos,
consoante o disposto no inciso IV do artigo 109 do Código Penal.
5. Entre, 1.1.1996, data dos fatos mais benéfica constante da denúncia, e
8.10.2004, data em que recebida a vestibular e primeiro marco interruptivo
previsto  no  artigo  117 do Código  Penal,  transcorreram mais  de  8  (oito)
anos,  razão  pela  qual  é  imperioso  o  reconhecimento  da  prescrição  da
pretensão punitiva em sua modalidade retroativa (artigo 110, §§ 1º e 2º, do
Código Penal, na redação anterior à Lei 12.034/2010).
6. Extinta a punibilidade do paciente pelo crime previsto no artigo 311 do
Código  Penal,  resta  prejudicado  o  exame  da  aventada  atipicidade  da
conduta de adulterar sinal identificador de veículo, que só teria passado a
ser  considerada crime a partir  de 24.12.1996,  e  da  não configuração do
ilícito  em  questão  quando  as  peças  adulteradas  têm  a  sua  numeração
raspada.
(HC  190.619/RS,  Rel.  Ministro  JORGE  MUSSI,  QUINTA  TURMA,
julgado em 21/03/2013, DJe 10/04/2013)

HABEAS  CORPUS  –  ESTELIONATO  –  ACÓRDÃO  QUE  CONTÉM
ERRO MATERIAL, MAS EXAMINOU O PEDIDO DEDUZIDO – MERA
IRREGULARIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DENÚNCIA QUE
NÃO  CONTÉM  DIA  E  MÊS  DO  FATO  CRIMINOSO,  MAS
POSSIBILITA  AMPLA  DEFESA.  EVENTUAL  EXAME  DA
PRESCRIÇÃO – CONSIDERAÇÃO DA DATA MAIS BENÉFICA AO
RÉU,  DENTRO  DO  MESMO  ANO.  POSSIBILIDADE  DE
ADITAMENTO  DA  DENÚNCIA  ATÉ  O  MOMENTO  DA
SENTENÇA.
ORDEM DENEGADA.
 1- Eventual erro material do acórdão, se não causou prejuízo ao paciente e
foi examinada a matéria alegada, não pode invalidá-lo, tratando-se de mera
irregularidade.
2-  A ausência  da  indicação  de  dia  e  mês  em  que  ocorreu  o  fato
criminoso, por não ter sido possível precisá-los, não constitui nulidade
da denúncia, posto que esta contém os requisitos necessários a ensejar a
ampla defesa e o contraditório.
3-  Considera-se,  para  fins  prescricionais,  no  caso  de  não  se  poder
precisar o dia e mês do fato criminoso, a data que lhe for mais benéfica
dentro do ano apontado.
4- Eventuais  lacunas da denúncia poderão ser  corrigidas  até  o  momento
anterior à sentença.
Ordem denegada.
(HC  73.703/SP,  Rel.  Ministra  JANE  SILVA  (DESEMBARGADORA
CONVOCADA DO TJ/MG), QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2007,



DJ 15/10/2007, p. 314)

PENAL. HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO. 1. DENÚNCIA QUE NÃO
DELIMITA A DATA DO FATO, COLOCANDO-SE COMO OCORRIDO
DENTRO  DE  UM  LAPSO  DE  TEMPO.  CÔMPUTO
PRESCRICIONAL.  DIES  A QUO.  CONSIDERAÇÃO  DATA MAIS
BENÉFICA  AO  ACUSADO.  INTERPRETAÇÃO  IN  DUBIO  PRO
REO.2.  EXTINÇÃO  DA  PUNIBILIDADE.  OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA. 3. ORDEM CONCEDIDA.
1.  Não havendo regra específica sobre a matéria,  se a denúncia não
estabelece a data precisa da consumação dos fatos, compreendendo-o
em um determinado lapso de tempo, há de se considerada a data mais
benéfica ao acusado para fins de cômputo do lapso prescricional, em
homenagem ao princípio do in dubio pro reo.
2. Considerando que desde a primeira data possível para a ocorrência do
crime  até  o  recebimento  da  denúncia  transcorreu  prazo  suficiente  para
verificar-se  a  extinção  da  punibilidade,  levando em consideração a pena
concretamente  aplicada  ao  paciente,  imperioso  é  o  reconhecimento  da
prescrição retroativa no caso.
3.  Ordem  concedida  para  extinguir  a  punibilidade  do  paciente,  pela
prescrição da pretensão punitiva, com amparo no art. 107, IV, c.c.
art. 110, § 1.º, todos do Código Penal.
(HC 52.329/RS,  Rel.  Ministra  MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
SEXTA TURMA, julgado em 20/11/2008, DJe 15/12/2008)

Deste modo, no caso concreto, teremos as datas hipotéticas dos
dias 01/01/2007 e 01/01/2010 como marcos iniciais da contagem do prazo prescricional.
à míngua de dados objetivos constantes da peça inaugural.

A segunda singularidade vislumbrada é que ambos os crimes são
anteriores  à  lei  nº  12.034/2010,  que  alterou,  em  prejuízo  dos  acusados  por  fatos
ocorridos a partir dela, a forma de apuração dos prazos prescricionais, sobretudo com
relação à contagem retroativa.

Pela  regra atual,  tendo ocorrido  o trânsito  em julgado para  a
acusação,  a prescrição,  nos  termos  do art.  110,  §  1º,  do  CP, regula-se pela pena
aplicada em concreto, sendo vedado, qualquer que seja a hipótese, ter por termo
inicial data anterior à da denúncia.

Tal disciplina, entretanto, não incide na hipótese em comento,
porquanto  os  fatos  típicos  imputados  ao  recorrente  ocorreram  antes  da  edição  do
referido diploma legal.

Pelo contrário,  a  regra incidente é  a que considera o período
anterior  ao  recebimento  da  denúncia  ou  queixa  no  cálculo  da  prescrição  retroativa,
consoante a antiga redação do § 2º do artigo 110 do Código Penal, que foi revogado
pela Lei 12.034/2010, verbis: 

§ 2º -  A prescrição,  de que trata o parágrafo anterior,  pode ter  por termo
inicial data anterior à do recebimento da denúncia ou da queixa.

No caso, ao acusado foi imposta uma pena de 2 (dois) anos de
reclusão, portanto, o prazo prescricional a ser considerado, é o de 4 (quatro) anos, nos
termos do art. 109, V, do Código Penal.

Por sua  vez,  o  recebimento  da  denúncia,  primeiro  marco
interruptivo da prescrição, ocorreu em 21/07/2015 (fls. 150).



Abro  um  parêntese,  aqui,  para  destacar  uma  terceira
particularidade, pois, na sentença condenatória, o magistrado parece ter desprezado a
existência  de dois crimes de estelionato,  cometidos em concurso material,  conforme
narrativa da inicial acusatória, condenando o apelante, indiferentemente, por um delito
único.

Não obstante, tal descompasso não poderia ser interpretado de
outra forma, senão, mais uma vez, em benefício do acusado, vez que, tratados como
crime único, não se poderia cogitar de prazo prescricional diferenciado, qualquer que
fosse o ano da prática dos delitos. Ademais, ainda que considerado o dia 1º de janeiro de
2010 como o marco inaugural para exercício da pretensão punitiva, o fato típico teria
sido alcançado pelos tentáculos insuperáveis da prescrição.

Assim, considerando que a sentença já transitou para a acusação
e as prescrições do art. 109, V; art. 110, §§ 1º e 2º, do Código Penal, na redação anterior
à Lei 12.034/2010, aplicável em razão do tempo do fato típico (ano de 2010), verifico
que transcorreram mais de quatro anos entre o dia da ocorrência do referido crime e a
data do recebimento da denúncia.

Diante do exposto, de ofício, declaro extinta a punibilidade do
apelante quanto ao crime do art.  171 do Código Penal, a que foi condenado, face o
reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
João Benedito da Silva, decano no exercício da Presidência da Câmara Criminal, dele
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Tércio Chaves de Moura
(Juiz convocado, com jurisdição limitada, para substituir o Exmo. Sr. Des. 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,
vogal).

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 João
Pessoa, 19 de abril de 2018.

Tércio Chaves de Moura
Juiz de Direito convocado/Relator


