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RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE : João Paulo Geronimo dos Santos
ADVOGADO : Geomarques Lopes de Figueiredo
APELADA : A Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. Violação de Direito Autoral.
Artigo 184, § 1º do Código Penal. Preliminar. Prescrição
da  pretensão  punitiva  na  modalidade  retroativa.
Ocorrência. Regulação pela pena aplicada na sentença.
Transcurso do prazo prescricional entre o recebimento
da denúncia e a publicação da sentença. Acolhimento.

–  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 entre  o
recebimento da denúncia e a publicação da sentença,
resta extinta a punibilidade do agente, nos termos do
art. 109, VI, c/c art. 110, § 1º e 115, todos do CP.

- Prejudicada a análise do mérito recursal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em conhecer e ACOLHER A PRELIMINAR
DE PRESCRIÇÃO, PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DE JOÃO



PAULO GERÔNIMO DOS SANTOS, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Perante a 3ª  Vara  Regional  da  Comarca  de  Mangabeira,
João Paulo Gerônimo dos Santos, foi denunciado como incurso nas sanções do
art. 184, §1º, do Código Penal.

Narrou a inicial acusatória de fls. 02/03:

“que em meados dos meses de setembro e outubro do ano
de  2011,  na  residência  do  acusado,  no  bairro  de  Nova
Mangabeira,  nesta  capital,  o  denunciado,  após  comprar
vários aparelhos para gravação de DVD´S piratas, passou a
fazer a reprodução de obras, com intuito de lucro, realizando
a venda dos DVD’s, sem autorização expressa do autor, do
artista intérprete ou executante, do produtor ou de quem os
represente, consoante auto de apresentação e apreensão à
fl. 04.(...)”

Denúncia recebida em 10 de agosto de 2012 (fl. 29)

Finalizada a instrução criminal, foi julgada procedente a
peça acusatória, condenando  o  réu  João  Paulo  Gerônimo  dos  Santos pela
prática do crime do artigo 184, §2º, do Código Penal, a uma pena de 02 (dois)
anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

A  pena  privativa  de  liberdade  foi  substituída  por  duas
restritivas de direitos, consistente em pagamento de prestação pecuniária no
valor de um salário-mínimo e serviços gratuito à comunidade.

Insatisfeito, o increpado apelou da sentença (fl. 159). 

Em suas razões, fls. 169/178, pugna, preliminarmente, pela
declaração da prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma retroativa. No
mérito, requer a absolvição, argumentando não existir provas suficientes para
um édito condenatório.

Contrarrazões às fls. 182/186,  em que  o representante do
Parquet a quo pede o desprovimento do recurso.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do insigne Procurador Dr. Francisco Sagres Macedo Vieira, manifestou-se
pelo acolhimento da preliminar de prescrição, com o consequente provimento
do apelo (fls. 188/194). 

É o relatório.

VOTO:  EXMO.  DES.  ARNÓBIO  ALVES  TEODÓSIO



(RELATOR)

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

Sem embargo, 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.

In  casu,  o  apelante  foi  condenado  a  02  (dois)  anos  de
reclusão e 10 (dez) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 184, §2º, do
Código Penal.

Verifica-se que a data dos fatos foi em meados dos anos de
setembro e outubro de 2011, tendo sido a denúncia recebida em 10/08/12, fl.
29.

Por  sua  vez,  a  sentença  condenatória  foi  publicada  e
registrada em 10/08/16, conforme fl. 158v., transitou livremente em julgado
para o órgão ministerial sem a interposição de recurso (o representante do
Ministério Público tomou ciência em 11/09/16, fl. 158v). 

Sabe-se que, na ausência de recurso da acusação deve a
prescrição ser regulada pela pena aplicada – in concreto – conforme determina
o § 1º do art. 110 do Código Penal, bem como a Súmula 146 do Supremo
Tribunal Federal.

SÚMULA 146 DO STF: “A prescrição da ação penal regula-
se pela pena concretizada na sentença, quando não há
recurso da acusação”.

Assim, como a pena em concreto aplicada ao réu foi de 02
(dois) anos de reclusão, a prescrição ocorrerá em 04 (quatro) anos, à luz do
inciso V do art. 109 do CP, verbis:

“V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a
um ano ou, sendo superior, não excede a dois;...”

Vê-se que a denúncia foi recebida em 10/08/12 (fl. 29), e a
sentença  publicada  em  10/08/16  (fl.  158v),  tendo  transcorrido  o  prazo
prescricional entre as referidas datas, exatamente 04 (quatro) anos.

Destarte,  declaro  extinta  a  punibilidade  do  apelante  pela
prescrição da pretensão punitiva,  na modalidade retroativa,  sendo portanto
imperioso o acolhimento da preliminar defensiva. 



Por fim, lembro que a extinção da punibilidade do apelante
pela prescrição da pretensão punitiva torna prejudicado o exame do mérito do
recurso apelatório.

Ante  o  exposto,  em harmonia  com o  parecer,  acolho  a
preliminar de prescrição retroativa e declaro extinta a punibilidade do
apelante, JOÃO PAULO GERÔNIMO DOS SANTOS, prejudicada a análise do
mérito recursal. 

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 o Excelentíssimo Senhor Francisco
Sagres Macedo Vieira, Procurador 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, 27 de março de 2018.

Des. Arnóbio Alves Teodósio
Relator


