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APELAÇÃO  CRIMINAL.  FURTO.
CONDENAÇÃO.  PRESCRIÇÃO  DA
PRETENSÃO  PUNITIVA.  EXTINÇÃO  DA
PUNIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

Constatando  a  ocorrência  da  prescrição  da
pretensão  punitiva  estatal,  por  ser  matéria  de
ordem  pública,  deve  ser  reconhecida  tão  logo
observada.

Julga-se  extinta  a  punibilidade  diante  do
reconhecimento de prescrição retroativa.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  por  unanimidade,  em, DAR  PROVIMENTO  AO  APELO  PARA
DECLARAR  EXTINTA  A  PUNIBILIDADE,  PELA  PRESCRIÇÃO,  NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM DESARMONIA COM O PARECER
MINISTERIAL .

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  criminal  (fl.  219)  interposta  por  Maria

Helena  Nascimento  Santos contra  a  sentença  de  fls.  213/217,  que  a

condenou como incursa nas sanções do art. 155, caput, do CP.

A ré, Maria Helena Nascimento Santos foi imposta a pena de 01

(um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial  aberto, e  10 (dez)
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dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente

à época os fatos, sendo substituída por uma restritiva de direitos, consistente

na prestação de serviços à comunidade.

Irresignada, em sede de razões recursais (fls. 248/253), alega que

o édito condenatório estaria fundamentado apenas em provas produzidas na

esfera policial, pugnando pela absolvição, pelo princípio do in dubio pro reo. 

Nas contrarrazões (fls. 256/259), o Ministério Público pede a ma-

nutenção da sentença.

O douto Procurador de Justiça, Francisco Sagres Macedo Vieira,

exarou parecer opinando pelo desprovimento do recurso (fls. 265/275).

É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar  ao  mérito  do  apelo,  verifico  a  existência  de

questão prejudicial a ser conhecida, de plano e de ofício, por ostentar natureza

de  ordem  pública.  Trata-se  da  extinção  da  punibilidade,  decorrente  da

prescrição da pretensão punitiva do Estado em relação ao crime imputado a ré.

Como é cediço, a prescrição da pretensão punitiva estatal pode

ocorrer pela pena em abstrato ou pela pena em concreto, sendo esta verificada

quando  já  existente  sentença  condenatória  transitada  em  julgado  para  a

acusação (art. 110 do CP).

Pela  pena  em concreto,  diz-se  que  a  prescrição da pretensão

punitiva  é  retroativa  quando  ocorre  antes  da  publicação  da  sentença  em

cartório, ou seja, entre os marcos interruptivos previstos nos incisos I a IV do
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art. 117 do CP, in verbis:

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; 
II - pela pronúncia;
III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
IV  -  pela  publicação  da  sentença  ou  acórdão
condenatórios recorríveis;

Na espécie, segundo a denúncia, o delito ocorreu em 26/12/1998

(fl. 02), sendo a denúncia recebida em 07/04/1999 (fl. 45). 

Suspenso o processo e o prazo prescricional em 28/12/2000, com

fulcro no art. 366 do Código de Processo Penal (fl. 103).

Passados mais de 13 anos desde a suspensão do processo, as

denunciadas  compareceram  espontaneamente  em  juízo,  por  meio  de

advogado  constituído  (fl.  118),  informando  seus  endereços  atuais.  O

magistrado em 27/02/2014 (fl. 123) determinou a citação das acusadas, tendo

o processo seguido seu trâmite regular, vindo a acusada a ser condenada em

sentença publicada em cartório no dia 22/02/2016 (fl. 217v).

O representante do Ministério  Público foi  intimado da sentença

condenatória em 25/02/2016 (fl. 217v), sem que interpusesse qualquer recurso,

deixando, portanto, que se operasse o trânsito em julgado para a acusação,

conforme certidão do cartório (fl. 232v).

Tendo havido o trânsito em julgado para a acusação, nos termos

supra explanados, a prescrição passa a ser regulada pela pena aplicada em

concreto, em conformidade com o §1º do art. 110 do CP:

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
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reincidente.
§  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.

Pois bem. Uma vez fixada a sanção penal em 01 (um) ano de

reclusão, e já transitada em julgado, essa condenação, para a acusação, o

prazo prescricional a regular essa infração penal é de 04 (quatro) anos, nos

termos do inciso V do art. 109 do CP.

Ressalte-se que de acordo com a súmula 415 do STJ, o período

de  suspensão  do  prazo  prescricional  é  regulado  pelo  máximo  da  pena

cominada.

A acusada foi denunciada por furto qualificado cuja pena máxima

é de 8 anos,  que prescreve em 12 anos,  conforme art.  109,  III,  do  CP. O

processo ficou suspenso no período de 28/12/2000 (fl. 103) a 27/02/2014 (fl.

123). 

Com fundamento  na  súmula  415  do  STJ,  o  prazo  máximo de

suspensão seria de 12 anos, que corresponde ao período compreendido entre

28/12/2000 a 28/12/2012, passando o feito a ter seu trâmite regular a partir

dessa  última  data,  e  voltando  a  fluir  o  prazo  da  prescrição  da  pretensão

punitiva  após  escoado  o  período,  conforme  entendimento  do  STJ  abaixo

colacionado:

PROCESSUAL  PENAL.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM
HABEAS  CORPUS.  ESTELIONATO  MAJORADO
TENTADO.  CITAÇÃO  POR  EDITAL.  SUSPENSÃO  DO
CURSO  DO  PROCESSO  E  DO  PRAZO
PRESCRICIONAL.  TRANSCURSO  DO  PRAZO.
RETOMADA DO  PROCESSO.  NULIDADE.  AUSÊNCIA
DE  CITAÇÃO  PESSOAL.  INOCORRÊNCIA.  MOTIVO
QUE LEVOU À APLICAÇÃO DO ART. 366, DO CÓDIGO
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DE  PROCESSO  PENAL.  RECURSO  ORDINÁRIO
DESPROVIDO.
I  - O  prazo  máximo  de  suspensão  do  curso  do
processo e do prazo prescricional  regular-se-á pela
pena máxima em abstrato cominada, observados os
prazos de prescrição previstos no art. 109, do Código
Penal, nos termos do Enunciado n. 415, da Súmula do
STJ.
II  - Descabe falar-se em necessária citação pessoal da
recorrente quando da retomada do processo, visto que o
fato de não ter sido encontrada, quando da instauração
da  ação  penal,  deu  ensejo  à  citação  por  edital  e,  por
conseguinte,  à  suspensão  do  curso  do  processo  e  do
prazo prescricional, de modo que, passados mais de 13
(treze) anos do fato em si, operou-se, sobre essa fase do
processo, a preclusão, devendo o feito ter o seu regular
prosseguimento.
Recurso ordinário desprovido.
(RHC 69.270/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 26/08/2016)

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS
SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  ORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA  DO  DECRETO
PRISIONAL.  DESCUMPRIMENTO  DOS  REQUISITOS
JUDICIAIS  DA  LIBERDADE  PROVISÓRIA.  CITAÇÃO
POR  EDITAL.  SUSPENSÃO  DO  PRAZO
PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUE VOLTA A FLUIR
APÓS  O  PRAZO  PREVISTO  NO  ART.  109  DO  CP,
CONSIDERADA A PENA MÁXIMA. VERBETE N. 415 DA
SÚMULA  DO  STJ.  PRAZO  PRESCRICIONAL  NÃO
TRANSCORRIDO.
1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou
o  Superior  Tribunal  de  Justiça  ser  inadequado  o  writ
quando utilizado em substituição a recursos especial  e
ordinário,  ou  de  revisão  criminal  (HC 213.935/RJ,  Rel.
Ministro  GILSON  DIPP,  QUINTA  TURMA,  DJe  de
22/8/2012;  e  HC  150.  499,  Rel.  Ministra  MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de
27/8/2012), não obstante, nada impede o direto exame do
tema  por  esta  Corte,  na  constatação  de  ilegalidade
flagrante, abuso de poder ou teratologia.
2. O decreto prisional apresenta fundamentação idônea
em  elementos  concretos,  advindos  do  contexto
probatório,  quando,  no  gozo  da  liberdade  provisória,  o
paciente deixa de cumprir  com determinações judiciais,
dentre elas o dever de comparecer em juízo, e informar
endereço atualizado em caso de mudança.
3.  O prazo de suspensão da prescrição, nos termos
do art.  366 do CPP,  será regulado pelo máximo da
pena  cominada,  conforme  Enunciado  n.  415  da
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Súmula  do  STJ,  com  observância  do  artigo  109  e
seguintes do Código Penal,  voltando a fluir o prazo
da prescrição da pretensão punitiva após escoado o
período.
4. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 321.528/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 08/09/2015)

Ocorre  que,  entre  o  recebimento  da  denúncia  verificado  em

07/04/1999 (fl. 45) e a determinação da suspensão do prazo prescricional em

28/12/2000 (fl. 103), passaram-se 01 ano, 8 meses e 21 dias. 

Retomado o curso processual em 28/12/2012, quando escoado o

prazo máximo da suspensão processual, o lapso temporal entre esta data e a

da publicação da sentença condenatória em cartório em 22/02/2016 (fl. 217v),

corresponde a 03 anos, 01 mês e 22 dias.

Somados os  lapsos temporais  acima apontados resulta  em  04

anos, 10 meses e 13 dias, entre o recebimento da denúncia e a publicação da

sentença.

Assim, pela pena em concreto fixada em 01 (um) ano de reclusão,

a pretensão punitiva prescreve em 04 anos, de acordo com o art. 109, V, do

CP. E verificado lapso temporal superior entre os marcos interruptivos no caso

em apreço, inarredável na espécie, a ocorrência da prescrição da pretensão

punitiva, na modalidade retroativa, nos termos do §1º do art. 110 do CP.

Diante de tais considerações, a punibilidade restou extinta, nos

termos do art. 107, inciso IV, do CP:

Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: 
(…)
IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

Reconhecida,  nestes  moldes,  a  extinção  da  punibilidade  pela
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prescrição da pretensão punitiva estatal, forçoso assentar a prejudicialidade da

análise de toda a matéria devolvida pelo recurso de apelação interposto pela

defesa.

Forte nessas razões,  DOU PROVIMENTO ao presente recurso,

para declarar, de ofício, a extinção da punibilidade, decorrente da prescrição

da pretensão punitiva em relação ao delito imputado a acusada.

É como voto.

            Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal,

revisor,   dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores

João Batista Barbosa (Juiz de Direito convocado, com jurisdição limitada, em

substituição ao Exmo. Sr. Des. João Benedito da Silva), relator, e Márcio Murilo

da Cunha Ramos. Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Amadeus Lopes

Ferreira, Promotor de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz  Mello  Filho”  do  Tribunal  de  Justiça  do Estado  da Paraíba,  aos 05

(cinco) dias do mês de abril de 2018.

                      Dr. João Batista Barbosa

                       Juiz de Direito convocado

                                   RELATOR
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