
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO Nº 0000521-86.2005.815.0741 - Comarca de Boqueirão
RELATOR: Exmo Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: Francisco de Assis Rodrigues Macedo
ADVOGADO: Leomando Cezario de Oliveira
APELADO: A Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  POSSE  IRREGULAR  DE
ARMA  DE  FOGO  DE  USO  PERMITIDO,  USURA,
EXTORSÃO INDIRETA E EXTORSÃO. CONDENAÇÃO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA FORMA
RETROATIVA,  PELA PENA  IN CONCRETO.  PERÍODO
ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A
PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA SUPERIOR  AO LAPSO
PRESCRICIONAL  PREVISTO  NA  LEI  PENAL.
EXTINÇÃO  DA PUNIBILIDADE.  RECONHECIMENTO
DE OFÍCIO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. 

-  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 condenatória,
ante  o  trânsito  em  julgado  para  a  acusação,  verifica-se  o
transcurso  do  respectivo  lapso  prescricional  entre  a  data  do
recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

-  Resta  prejudicada  a  análise  das  razões  recursais,  face  a
prescrição da pretensão punitiva estatal, reconhecida de ofício.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima
identificados

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, de ofício,  em declarar extinta a
punibilidade do réu pela prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, e,
por conseguinte, julgar prejudicado o apelo, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal  interposta  por  Francisco  de
Assis Rodrigues Macedo em desfavor da sentença de fls. 414/427, proferida pelo MM
Juiz  Fabrício Meira Macêdo, do juízo da Comarca de Boqueirão, a qual o condenou
pelo cometimento dos crimes capitulados no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse ilegal
de arma de fogo), cumulado com o art. 4º, alínea “a”, da Lei nº 1.521/51 (usura), art.



160 (extorsão indireta) e art. 158 (extorsão), e 71, do Código Penal, todos combinados
com o art. 69 do mesmo diploma legal,  à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 01
(um) ano e 04 (quatro) meses de detenção e, ainda, 29 (vinte e nove) dias-multa,
com a fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena. Não houve a
substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos face ao não preenchimento
das condições estabelecidas no art. 44 do CP.

Infere-se da denúncia que a hipótese dos autos remonta a fatos
ocorridos em 09 de maio de 2005, no Município de Boqueirão, quando o apelante foi
preso em flagrante após o cumprimento de mandado de busca e apreensão na posse de
duas armas de fogo de uso permitido e suas respectivas munições, sendo que apenas
uma das armas possuía documentação de registro.

Além disso, foram apreendidos, na residência do apelante, várias
notas  promissórias,  cheques,  comprovantes  de  pagamentos  de  benefícios  sociais  em
nome de terceiros, recibos como pagamento por empréstimos concedidos com cobrança
de juros elevados, excedendo, em muito, taxa permitida em lei.

Narra a inicial, que o apelante emprestou dinheiro a três vítimas.
entre os meses de março e abril de 2005, exigindo que elas lhe entregassem cheques
pré-datados  e  notas  promissórias  como  garantia  da  dívida,  constrangendo,  ainda,
mediante violência  e  grave ameaça a entrega pelas  vítimas -  geralmente de pessoas
humildes e de pouca instrução - de cartões de benefícios sociais, cobrando juros de 10%
ao mês.

Nas  razões  recursais  (fls.  451/464),  alega  o  apelante  a
preliminar de  nulidade  processual  por cerceamento  de  defesa,  por  não  ter  sido
oportunizado  o  interrogatório  ao  final  do  processo,  posto  que  a  intimação  para  se
manifestar sobre o referido ato foi realizada por nota de foro em nome de advogado que
teria renunciado ao mandato. No mérito, pleiteia a sua absolvição por todos os crimes
sob a alegação de ausência de provas da materialidade delitiva, nos termos do art. 386,
VII do CPP. Ao final, pugna, ainda, pela isenção da pena de multa e, caso não seja esse
o entendimento, que seja aplicada a minoração da pena.

Contrarrazões  ofertadas  pelo  Ministério  Público  de  primeiro
grau (fls. 466/473), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, através do parecer da
lavra  do  insigne  Procurador  de  Justiça  José  Roseno  Neto, manifestou-se  pelo
provimento  do  apelo  para,  reconhecendo  o  cerceamento  da  defesa,  declarar  a
nulidade do processo,  devendo retornar os autos ao juízo  a quo  para intimar o
novo advogado constituído (fls. 433) sobre o despacho de fls. 370.

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO:  EXMO.  DES.  MÁRCIO  MURILO  DA CUNHA
RAMOS (RELATOR)



Compulsando os autos, reconheço  a prescrição retroativa da
pretensão punitiva do Estado, com consequente extinção da punibilidade  do  ora
apelante, em relação aos crimes nos quais foi condenado. 

Com efeito, diante não insurgência do órgão ministerial contra a
sentença condenatória, verifica-se que já houve, no caso, o trânsito em julgado para a
acusação,  regulando-se o prazo prescricional pela pena aplicada em concreto, nos
termos do art. 110, § 1º, do CP.

Na  hipótese  em comento,  ao acusado foi imposta  uma  pena
privativa de liberdade de  05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano e 04 (quatro)
meses de detenção e, ainda, 29 (vinte e nove) dias-multa, pelos crimes de posse ilegal
de arma de fogo, usura, extorsão indireta e extorsão.

Ressalte-se que, em se tratando de  concurso material de
delitos,  a  aferição  do  prazo  prescricional  dá-se  isoladamente  para  cada  pena
aplicada, consoante inteligência do art. 119 do CP, in verbis:

“Art.  119 -  No caso de concurso de crimes,  a  extinção da
punibilidade  incidirá  sobre  a  pena  de  cada  um,
isoladamente”.

Nesse sentido:

“PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL.
CONCORRÊNCIA  DESLEAL.  EXTINÇÃO  DE  PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSÃO  PUNITIVA.  PENA  MÁXIMA  EM
ABSTRATO. ACRÉSCIMO DE PENA PELO CONCURSO FORMAL
DE  CRIMES.  DESCONSIDERAÇÃO.  ANÁLISE  INDIVIDUALIZADA
DE CADA CRIME. ART. 119 DO CP.
1. O artigo 109 do Código Penal disciplina que o prazo prescricional,
antes do trânsito em julgado da decisão condenatória, regula-se pelo
máximo  da  pena  cominada  ao  crime.  No  cálculo,  cada  crime  é
considerado  isoladamente,  não  se  considerando  o  acréscimo
decorrente  do  concurso  formal,  material  ou  da  continuidade
delitiva, a teor do disposto no artigo 119 do Código Penal.
2.  Na  hipótese,  considerando  que  o  recebimento  da  queixa-crime
tenha ocorrido na data de 5.6.2009, e transcorridos mais de 4 (quatro)
anos entre a referida data e o presente momento, o reconhecimento
da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato é medida
que se impõe.
3. Agravo regimental não provido.”
(STJ,  AgRg  no  REsp  1341671  MG  2012/0186279-1,  6.T,  Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 03/06/2014, DJe 20/06/2014)

Na  hipótese  dos  autos,  foram  cominadas  as  seguintes  penas
privativas de liberdade ao réu:

a) art.  12 da Lei 10.826/03:  01 (um) ano e 01 (um) mês de
detenção;

b) art. 4º, “a”, da Lei 1.521851: 06 (seis) meses de detenção;
c) art. 160 do CP: 01 (um) ano de reclusão;
d) art. 158 do CP: 04 (quatro) anos de reclusão.

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10625689/artigo-119-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10627076/artigo-109-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10625689/artigo-119-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940


Assim,  considerando  que  as  penas  mais  leves  prescrevem
com as mais graves (a teor do art. 118 do CP), in casu, a maior reprimenda imposta
fora de 04 (quatro) anos de reclusão, logo, o prazo prescricional será de 08 (oito)
anos,   ex vi   do inciso IV do art. 109 do CP.

Assim, verifico que transcorreram mais de oito anos entre o
dia  do  recebimento  da  denúncia  (25/05/2005),  primeiro  marco  interruptivo  da
prescrição, e a data da prolação da sentença (19/02/2015), o que enseja a prescrição
do  art.  109,  IV;  art.  110,  §  1º,  do  Código  Penal,  que  assim  dispõem,
respectivamente:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o
disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena
privativa de liberdade  cominada ao  crime,  verificando-se:  (Redação dada
pela Lei nº 12.234, de 2010).
I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não
excede a doze;
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não
excede a oito;
IV -  em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não
excede a quatro;
V -  em quatro  anos,  se o máximo da pena  é  igual  a  um ano ou,  sendo
superior, não excede a dois;
VI  -  em 3  (três)  anos,  se  o  máximo  da  pena  é  inferior  a  1  (um)  ano.”
Destaques nossos.

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, não  podendo,  em nenhuma hipótese,  ter  por termo inicial  data
anterior  à  da  denúncia  ou  queixa.(Redação  dada  pela  Lei  nº  12.234,  de
2010).
(...)

Sendo assim, inferindo-se que, entre a data de recebimento da
denúncia (19/02/2010) e  a da publicação da sentença condenatória (29/10/2013),
transcorreu período de tempo superior ao lapso prescricional acima mencionado,
torna-se imperiosa a  extinção da punibilidade dos apelantes em relação a todos os
crimes, face o reconhecimento da prescrição retroativa.

Vale dizer que, da mesma forma, a pena de multa está prescrita,
ex vi da determinação contida no art. 114, II, do CP.

Diante  do  exposto,  RECONHEÇO,  DE  OFÍCIO,  A
PRESCRIÇÃO  RETROATIVA DA PRETENSÃO  PUNITIVA, DECLARANDO
EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante, quanto aos crimes nos quais foi condenado
na sentença  a quo, e,  em consequência, JULGO PREJUDICADO O PRESENTE
APELO. 

É como voto.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12234.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12234.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art110
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12234.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12234.htm#art2


Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal, dele participando também
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores 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).

Presente  à  sessão  a  Excelentíssima  Senhora  Maria  Lurdélia
Diniz de Albuquerque Melo, Procuradora 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, 1º de março de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


