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APELAÇÃO  CRIMINAL.  ESTELIONATO  E
SONEGAÇÃO FISCAL. Arts. 171, caput, do CP e 1°,
inciso  I,  da  Lei  8.137/90. Prescrição  da  pretensão
punitiva  na  modalidade  retroativa.  Ocorrência.
Regulação  pela  pena  aplicada  na  sentença.
isoladamente.  Extinção  da  punibilidade.  Decretação
ex officio.

–  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, EX  OFFICIO, EM  DECRETAR  A
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS RÉUS FRANCISCO FARIAS DA SILVA
E  JOANA  D’ARC  ROQUE  DA  CUNHA,  EM  FACE  DA  OCORRÊNCIA  DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA FORMA RETROATIVA.



RELATÓRIO

Por denúncia recebida em 25  de junho de 2008  (fl. 45),
iniciou-se ação penal contra Francisca  Ferreira  Batista  (vulgo  “Baiana”),
Francisco Farias da Silva (conhecido por “Buquico”) e Joana D’arc Roque da
Cunha, respectivamente, dando-os como incursos nas sanções dos artigos 171,
caput, c/c 61, inciso II, alíneas “e” e “h” todos do CP; artigos 171, caput, c/c
61, inciso II, alínea “h”, ambos do CP; e artigos 171, caput, c/c 61, inciso II,
alínea “h”, ambos do CP e art. 1°, inciso I, da Lei 8137/90, na forma do art. 69
do CP.

Encerrada  a  instrução  criminal,  sobreveio  a  prolação  de
sentença (fls.  350/357v,  vol.  II) pelo douto Juiz de Direito  da Comarca de
Brejo  do  Cruz,  declarando  extinta  a  punibilidade  da  denunciada  Francisca
Ferreira Batista em razão do seu falecimento (fl. 329, vol. II). Já quanto aos
demais réus, restaram condenados da seguinte forma:

1) para o réu Francisco Farias da Silva, foi estabelecida,  em
relação ao crime descrito no art. 171 do CP, a pena de 01 (um) ano e 02 (dois)
meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 (onze) dias-multa, no valor
unitário mínimo de um trinta avos do salário mínimo vigente ao tempo do
crime. Ao final,  a reprimenda aplicada foi substituída por uma restritiva de
direitos, na modalidade prestação de serviços à comunidade; e

2)  com  relação  a  Joana  D’arc  Roque  da  Cunha,  a  pena
definitiva para o crime do art. 171, caput, do CP, ficou em 01 (um) ano e 02
(dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 (onze) dias-multa.

No tocante ao delito  previsto no art.  1°,  inciso  I,  da Lei
8137/90,  foi-lhe fixada a pena de 02 (dois)  anos e 04 (quatro)  meses  de
reclusão e 11 (onze) dias-multa. 

Ao final, nos termos do art. 69 do CP, do somatório resultou
uma reprimenda total de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em
regime inicial aberto, e 22 (vinte e dois) dias-multa, à razão de um trinta avos
do salário mínimo vigente à época dos fatos. Preenchidos os pressupostos do
art.  44  do  CP,  a  reprimenda  foi  convertida  em uma restritiva  de  direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade. 

 
Inconformados, apelaram os réus (fl. 358, vol. II). Em suas

razões,  escoradas  às  fls.  359/361,  pugna  pelo  pleito  absolutório  ante  a
ausência de provas que embasem a condenação.

Contrarrazões ministeriais, acostadas às fls. 363/366,  vol.
II,  pugnando  pelo  pelo  reconhecimento  da  extinção  da  punibilidade  dos
recorrentes em razão da prescrição. De igual forma, assim se manifestou o



Procurador de Justiça, Dr. Francisco Sagres Macedo Vieira em seu parecer (fls.
372/379, vol. II).

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  prejudicial  de  mérito
arguida  pelo  Parquet  de primeiro  grau,  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.

Ponto outro,  de  acordo com o que dispõe o  art.  119  do
Código Penal,  “No caso de concurso de crimes,  a  extinção da punibilidade
incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”.

Assim, verifica-se que o recorrente Francisco Farias da Silva
foi condenado pelo crime de estelionato às penas de  01 (um) ano e 02 (dois)
meses de reclusão e 11 (onze) dias multa. Já Joana D’arc Roque da Cunha,
restou  condenada  pelos  crimes  de  estelionato  e  sonegação  fiscal,
respectivamente, às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11
(onze) dias-multa e 02 (dois) anos e 04 (quatro)  meses de reclusão e 11
(onze) dias-multa. Ausente recurso da acusação.

Os  delitos  ocorreram  no  dia  29/05/2007,  fls.  02/04.  A
denúncia  foi  recebida  em 25  de  junho  de  2008 –  fl.  45.  Não  houve
suspensão do processo e/ou do curso do prazo prescricional. A publicação da
sentença penal condenatória se deu em 13/12/2016, fl. 357v.

Na forma dos arts. 109, incisos IV e V, c/c o art. 110, § 1º,
ambos do CP (em face das penas impostas), os  prazos prescricionais, na
espécie, em relação aos crimes de estelionato e de sonegação fiscal são,
nessa ordem, de 04 (quatro) anos e de 08 (oito) anos. 

Portanto, se da data do recebimento da denúncia até a da
publicação  da  sentença  penal  condenatória,  transcorreu  lapso  temporal
superior a oito anos – a extinção da punibilidade dos apelantes, em face da
prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, é medida que se
impõe.

Por fim, 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  ministerial,
DECLARAR,  DE OFÍCIO,  EXTINTA A  PUNIBILIDADE DOS APELANTES
FRANCISCO FARIAS DA SILVA E JOANA D’ARC ROQUE DA CUNHA EM
RAZÃO DA  OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL, NA FORMA RETROATIVA.

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),  revisor.  Ausente  justificadamente  o
Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Joaci
Juvino da Costa Silva, Procurador 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, 12 de abril de 2018.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR

  


