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Se o termo de interposição do recurso é omisso
quanto à parte do julgado contra a qual se insurge
-  como acontece  na  espécie  -,  a  definição  dos
limites da impugnação é estabelecida nas razões
do apelo, às quais deve ater-se o Tribunal,  sob
pena  de  inobservância  ao  princípio  tantum
devolutum quantum appellatum.

Havendo  condenação  e  não  existindo  mais
possibilidade de alteração do  quantum da pena
fixado  na  sentença,  tal  pena  deve  ser  utilizada
como  base  para  o  cálculo  de  prescrição  da
pretensão punitiva, a teor do disposto no art. 109,
caput,  c/c  os §§ 1º  e 2º  do art.  110 do Código
Penal.

Exsurgindo-se lapso temporal entre o recebimento
da denúncia e a publicação da sentença superior
ao previsto  em lei,  isto  tendo em conta a pena
concretizada,  impõe-se  seja  pronunciada  a
prescrição da pretensão punitiva do Estado, art.
110, § 1°, do CP.
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Vistos,  relatados  e  discutidos os  presentes  autos  acima
identificados;

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  por  unanimidade,  em DE  OFÍCIO,  DECLARAR  EXTINTA  A
PUNIBILIDADE,  PELA  PRESCRIÇÃO,  NOS  TERMOS  DO  VOTO  DO
RELATRO, EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Apelação Criminal interposta pelo representante do

Ministério Público (fls. 75-v), em face a sentença de fls. 71/75, prolatada pelo

Juízo de Direito da 5ª Vara da Comarca de Santa Rita/PB que, julgando

parcialmente procedente a denúncia, condenou Edilma do Nascimento Silva

nas sanções do artigo 102 da Lei n.10.741/03, à pena definitiva em 01 (um)

ano  e  06  (seis)  meses  de  reclusão  e  60  (sessenta)  dias  multa,  a  ser

cumprida no regime inicialmente aberto. A pena privativa de liberdade restou

substituída, com fulcro no art. 44 do Estatuto Penal Punitivo, sendo impostas

uma prestação de serviços à comunidade e uma pena de multa, no montante

de 40 (quarenta) dias multa, calculada à base de 1/5 (um quinto) do salário

mínimo vigente à época do fato.

Fixou, ainda, a Juíza a quo, o valor mínimo pela indenização dos

danos  civis,  nos  termos  do  art.  387,  IV  do  Código  de  Processo  Penal,

estabelecendo o quantum mínimo de R$ 2.231,52 (dois mil, duzentos e trinta e

um reais e cinquenta e dois centavos).  A título de danos morais, invocando

decisão recente do STJ – REsp 1.585.684-DF, de relatoria da Ministra Maria

Thereza de Assis Moura, fixou seu valor em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), de

forma fundamentada.

Irresignada, a representante do Ministério Público apelou (fls. 75-

v), se insurgindo, em suas razões (fls. 80/81), apenas e especificamente contra
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a substituição de penas com fulcro no art. 44 do Código Penal, operada pela

Julgadora a quo.

Invocou a apelante a Súmula 171 do Superior Tribunal de Justiça,

que reza: “[…] cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativa de

liberdade e pecuniária,  é defeso a substituição da prisão por multa.”  Assim,

com  amparo  em  tal  Súmula,  alega  que  merece  reforma  neste  ponto  a

sentença, uma vez que o art. 102 da Lei n. 10.741/03 prevê expressamente a

aplicação plural de penas de reclusão e multa, impondo maior rigor, pelo que

não seria viável a substituição tal qual realizada na decisão perseguida.

Pleiteia,  desta  forma,  o  cancelamento  da  substituição  da  pena

privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos e uma pena de multa,

que foi a maneira operada pela Julgadora de 1º grau, podendo a pena privativa

de  liberdade  ser  substituída  por  duas  penas  restritivas  de  direitos,

permanecendo a condenação à pena de multa já prevista no art. 102 da Lei n.

10.741/03.

Em  contrarrazões  de  fls.  83,  o  Representante  do  Ministério

Público opinou pelo desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria  de  Justiça exarou Parecer,  às fls.  89/95,

pugnando  pelo  reconhecimento  da  extinção  da  punibilidade  em  face  da

ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado.

É o relatório.

VOTO

Como  visto,  cuida-se  de  Apelação  Criminal  interposta  pelo

representante  do Ministério  Público (fls.  75-v),  em face da sentença de fls.
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71/75,  prolatada pelo  Juízo de Direito  da 5ª  Vara  da Comarca de Santa

Rita/PB que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou Edilma

do Nascimento Silva nas sanções do artigo 102 da Lei n.10.741/03, à pena

definitiva em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta)

dias multa, a ser cumprida no regime inicialmente aberto. A pena privativa

de liberdade restou substituída com fulcro no art. 44 do Estatuto Penal Punitivo.

Narra a exordial  acusatória (fls.  02/03) que,  “[…] a denunciada

conviveu maritalmente com o Sr. Edinaldo, já falecido, filho da Sra. Maria Felipe

de Souza, de 94 anos de idade.”

Ainda, segundo o representante do Parquet:

[…] Após a morte de Edinaldo, a denunciada, a partir
de julho de 2010, passou a ser a procuradora da anciã
junto ao Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, e
a  receber  os  seus  proventos  de  aposentadoria
referentes ao benefício nº 109.401.302-9,  para tanto
mantendo  a  posse  do  cartão  magnético  que  dava
acesso à conta bancária da vítima.

Ocorre, todavia, que após constituir-se procuradora da
vítima,  a  denunciada  passou  a  receber  os  seus
proventos sem repassá-los à idosa, apoderando-se do
numerário  e  deixando  a  D.  Maria  Felipe  passar
privações, inclusive fome, o que a obrigou a socorrer-
se de um irmão e a comprar  “fiado” para conseguir
sobreviver.

Narra,  ainda,  a  peça  informativa,  que  a  denunciada
celebrou  fraudulentamente  dois  contratos  de
empréstimos nas instituições financeiras SANTANDER
E  CAIXA  ECONÔMICA  FEDERAL,  sem  o
conhecimento e a autorização da vítima, recebendo o
dinheiro  e  deixando  à  vítima  apenas  a  surpresa de
arcar,  mensalmente,  com  os  descontos
correspondentes  em  seus  minguados  proventos  de
aposentadoria […] (fls. 03/04)

A materialidade e a autoria do delito imputado à apelada estão

consubstanciadas  no  conjunto  probatório  acostado  aos  autos  –  ofício
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confirmando o cadastramento da ré como procuradora da vítima junto ao INSS

(fls. 20), e pelos depoimentos testemunhais. 

No entanto, como relatado, tais pontos, bem como o quantum da

pena privativa de liberdade não foram objeto do presente recurso apelatório,

tendo  a  apelante  se  restringido  tão  somente  à  forma como  foi  efetuada  a

substituição da pena pela Julgadora  a quo,  com fulcro no art. 44 do Código

Penal. Com efeito, verifico que não se insurgiu o Ministério Público, ainda que

subsidiariamente,  contra  qualquer  outro  aspecto  da  condenação.  Nesta

hipótese, não há como adentrar no mérito de tais questões.

Como se  sabe,  a  extensão  da  apelação  do  Ministério  Público

deve  ser  aferida  pela  petição  de  sua interposição.  Todavia,  se  o  termo de

interposição do recurso é omisso quanto à parte do julgado contra a qual se

insurge - como acontece na espécie -, a definição dos limites da impugnação é

estabelecida nas razões do apelo, às quais deve ater-se o Tribunal, sob pena

de inobservância  ao  princípio  tantum devolutum quantum appellatum (neste

sentido, cf. STJ, HC 139.335/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA,

julgado em 18/10/2011, DJe 03/11/2011).

Esta a orientação da doutrina:

A apelação, como todo o recurso, devolve ao tribunal o
conhecimento da matéria impugnada e da que pode
ser conhecida de ofício.
O âmbito dessa devolução depende, essencialmente,
da  extensão  da  impugnação  formulada  pelo
recorrente,  podendo  a  apelação,  conforme  já
salientado, ser plena ou parcial.
[...]
De  forma  geral,  não  pode  o  tribunal,  em  face  do
princípio da personalidade dos recursos, fixado no art.
574  CPP caput,  combinado  com  o  art.  599,  decidir
além do que foi pedido pela parte e em seu prejuízo.
Com  isso  impede-se,  em  recurso  da  defesa,  que
venha  a  sua  situação  a  ser  agravada  (art.  617  do
CPP). Também não pode o tribunal julgar além do que
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foi  pedido  em recurso  da  acusação,  prejudicando  o
réu. [...] (Recursos no Processo Penal - Ada Pellegrini
Grinover et al. - 2ª ed. rev. - São Paulo: Ed. RT, 1997,
p. 154-155).

No mesmo sentido o entendimento da jurisprudência:

HABEAS  CORPUS.  TENTATIVA  DE  ROUBO.
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO.
LIMITES.  TANTUM  DEVOLUTUM  QUANTUM
APPELATUM. IMPOSIÇÃO DE OUTRAS ONDIÇÕES
À  SUSPENSÃO  CONDICIONAL  DA  PENA.
AUSÊNCIA DE  REQUERIMENTO  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL
VERIFICADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O
efeito devolutivo da apelação é total ou parcial quanto
à extensão e sempre integral quanto à profundidade.
O Tribunal poderá analisar, com ampla profundidade, a
pretensão recursal que lhe foi submetida, não ficando
adstrito aos fundamentos adotados em primeiro grau,
desde que respeitada a extensão objetiva do recurso.
2.  Respeitados os limites objetivos da apelação,  era
inviável a imposição, e em desfavor do réu, de outras
condições à suspensão condicional da pena, diante da
ausência  de  requerimento  do  Ministério  Público
estadual no recurso interposto. 3. Habeas corpus não
conhecido. Ordem concedida, de ofício, para afastar,
das  condições  da  suspensão  condicional  da  pena
concedida ao paciente, aquelas previstas nas alíneas
"a"  e  "b"  do §  2º  do art.  78  do Código  Penal.  (HC
209.266/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA  TURMA,  julgado  em  17/03/2016,  DJe
31/03/2016)

APELAÇÃO  CRIMINAL  -  ROUBO  SIMPLES  -
DESCLASSIFICAÇÃO NA SENTENÇA PARA FURTO
- ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE - APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA  -  RECURSO
MINISTERIAL - CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO
CRIME DE ROUBO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA
DE  GRAVE  AMEAÇA  -  PALAVRA  DA  VÍTIMA  -
MANUTENÇÃO  DA CONDENAÇÃO  PELO  DELITO
DE FURTO SIMPLES -  NECESSIDADE -AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO EM RELAÇÃO AO FUNDAMENTO
DA ABSOLVIÇÃO - DEVOLUTIVIDADE RESTRITA DO
RECURSO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  -
ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
[…]  -  A extensão  da apelação  do  Ministério  Público
deve  ser  aferida  pela  petição  de  sua  interposição.
Todavia,  se  o  termo  de  interposição  do  recurso  é
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omisso  quanto  à  parte  do  julgado  contra  a  qual  se
insurge,  a  definição  dos  limites  da  impugnação  é
estabelecida nas razões do apelo, às quais deve ater-
se o Tribunal, sob pena de inobservância ao princípio
tantum  devolutum  quantum  appellatum.  Precedente
STJ.
- Não tendo o Ministério Público se insurgido quanto
ao fundamento da absolvição - calcada no princípio da
insignificância -,  não há como o tribunal adentrar  no
mérito  dessa  motivação  para  rechaçar  o  argumento
absolutório e proclamar a condenação do réu.  (TJMG
-  Apelação  Criminal  1.0317.08.094467-9/001,
Relator(a):  Des.(a)  Cássio  Salomé  ,  7ª  CÂMARA
CRIMINAL, julgamento em 26/07/2016, publicação da
súmula em 01/08/2016)

Diante  de  tal  constatação,  entendo  que  a  pena  privativa  de

liberdade  fixada  para  a  apelada  não  poderá  mais  ser  alterada,  apesar  da

interposição de apelação pelo membro do Parquet. E, considerando o quantum

da pena estabelecido na sentença, tem-se a hipótese de superação dos prazos

prescricionais  fixados  em  lei,  tornando-se  inócua  a  apreciação  do  pleito

consignado nas razões  recursais.  Como bem ressaltou  o  douto  Procurador

Francisco Sagres Macedo Vieira, em seu Parecer:

[…]  Em homenagem aos princípios  ne reformatio in
pejus  e  tantum  devolutum  quantum  apellatum,  não
será possível  o aumento da pena fixada para a ora
Apelada, independentemente dos recursos posteriores
manejados  pelo  Ministério  Público,  de  modo  que  é
certo que  o  quantum  de pena não ultrapassará os
01 (um) ano e 06 (seis) meses fixados na sentença
(fls. 92) 

E mais adiante:

[…] o Ministério Público Estadual, por seu Procurador
de  Justiça,  opina  para  que  seja  EXTINTA  A
PUNIBILIDADE do ora Apelante em relação ao delito
previsto  no  art.  102  da  Lei  nº  10.741/2003  ante  a
inevitável  prescrição retroativa  da pretensão punitiva
nos termos do art. 107, IV do Código Penal. (fls. 95).

Passo,  portanto,  à  aferição  da  ocorrência  da  extinção  da

Desembargador João Benedito da Silva
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punibilidade em face da prescrição da pretensão punitiva do Estado. 

A apelada, como visto, foi condenada a uma pena de 01 (um) ano

e 06 (um) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto e 60 (sessenta)

dias multa. Tal pena prescreve em 04 (quatro) anos, a teor do art. 109, V do

Código Penal, in verbis:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a
sentença final, salvo o disposto no § 1º do artigo 110
deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa
de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V - em 4 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a
1 (um) ano, ou, sendo superior não excede a 2 (dois);

Quanto  ao  início  da  contagem do prazo prescricional,  prevê a

legislação penal o seguinte: 

Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se:
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
[...]
IV  -  pela  publicação  da  sentença  ou  acórdão
condenatórios recorríveis;

Logo  de  início,  observa-se  que  a  publicação  da  sentença  ou

acórdão condenatórios recorríveis,  se deu em tempo superior ao da Lei, ou

seja,  entre  a data  do recebimento  da denúncia,  04/06/2012 (fls.02)  e  a da

publicação da sentença, aos 05/06/2017 (fls. 76), o lapso temporal foi superior

a 04 (quatro) anos.

Implementou-se, portanto, a prescrição, ante os termos dos arts.

109, V, 110, § 1º e 117 da Lei Adjetiva Penal. 

Dessa forma, tem-se que a pretensão punitiva estatal não pode

mais  ser  exercida,  em  razão  da  prescrição  retroativa,  já  que  o  prazo
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prescricional na presente hipótese, como dito, é de 04 (quatro) anos. 

Acerca da extinção da punibilidade em razão da ocorrência da

prescrição retroativa da pretensão punitiva, vejam-se as seguintes decisões: 

PRESCRIÇÃO  RETROATIVA.  Matéria  de  ordem
pública  que  supera  qualquer  outra  alegação,
prejudicando  o  exame  do  mérito  e  de  nulidades.
Extinção da punibilidade declarada, em face da pena
concretizada na sentença. (TJRS. Apelação Crime Nº
70030301048.  Relator:  Constantino  Lisbôa  de
Azevedo, Julgado em 27/08/2009) 

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO.  MARCO  INTERRUPTIVO.  ART.  117,
IV,  DO  CP.  SENTENÇA  OU  ACÓRDÃO
CONDENATÓRIOS.  ART.  110,  §  1º,  DO  CP.
TRÂNSITO  EM  JULGADO  PARA  O  MP  OU
IMPROVIMENTO  DO  SEU  RECURSO.  AGRAVO  A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 117, IV, do CP,
com alteração dada pela Lei 11.596/07, interrompe o
lapso  prescricional  a  publicação  da  sentença
condenatória ou do acórdão condenatório. O acórdão
confirmatório  da condenação,  ainda que modifique a
pena fixada, não é marco interruptivo da prescrição.
2.  Não  são  cumulativos  os  requisitos  previstos  no
artigo  110,  parágrafo  1º,  do  Código  Penal.  Assim,
quando já houver trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso, a prescrição tem
como parâmetro a pena fixada em concreto.
3.Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ.
AgRg  no  REsp  710.552/MT,  Rel.  Ministra   MARIA
THEREZA  DE  ASSIS  MOURA,  SEXTA  TURMA,
julgado em 11/12/2009, DJe 01/02/2010)

Por  outro  lado,  verifica-se  que  a  apelada,  além  de  ter  sido

condenada à pena corporal,  também foi  condenada à pena de multa.  E,  a

prescrição, diga-se de passagem, além de atingir a pretensão estatal punitiva

com relação à pena privativa de liberdade, também o faz com relação às penas

mais leves, nos termos do art. 118, do Código Penal, que estabelece:

Desembargador João Benedito da Silva
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Art.  118 – As penas mais leves prescrevem com as

mais graves.

Sendo assim, a referida pena de multa também está prescrita.

Como é  sabido,  por  se  tratar  de  matéria  de  ordem pública,  a

prescrição pode ser decretada de ofício, sendo matéria preliminar que impede

a análise do mérito. Esta é a posição majoritária dos tribunais.

Observe-se decisão do Supremo Tribunal Federal:

HABEAS  CORPUS  -  ATO  COMISSIVO  E  ATO
OMISSIVO  -  VIABILIDADE.  Se  estiver  presente
ilegalidade,  o  habeas  corpus  é  remédio  próprio  a
atacar  ato  tanto  comissivo  quanto  omissivo.  AÇÃO
PENAL -  PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
O órgão  julgador,  ao  assentar  a  culpa  do  acusado,
impondo-lhe pena, deve examinar, independentemente
de provocação, a    prescrição. O silêncio a revelar ato
omissivo desafia não só embargos declaratórios como
também  habeas  corpus.  AÇÃO  PENAL  -  PENA  -
PRESCRIÇÃO RETROATIVA.  Uma  vez  definitiva  a
pena  fixada,  havendo  decorrido  período  superior  ao
lapso prescricional,  considerados os  fatos  geradores
da imputação e o recebimento da denúncia,  cumpre
concluir  pela  prescrição retroativa.  (STF. HC 95563 /
PA – PARÁ. Relator:Min. MARCO AURÉLIO. PUB. Dje
21-08-2009) GRIFAMOS.

Ante o exposto, ex officio, com fulcro no art. 654, § 2º do Código

de Processo Penal, reconhece-se a prescrição em favor da recorrida, com base

no artigo 109, inciso V, 110, § 1º, 117 e 118, todos do Código Penal, para julgar

extinta a punibilidade nos termos do artigo 107, inciso IV, do mesmo Estatuto

Penal. 

É como voto.

       Presidiu  o  julgamento,  com  voto,   o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador João Benedito da Silva



Processo n. 0001660-95.2012.815.0331

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho,  Presidente da Câmara Criminal,

revisor,   dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores

João Benedito da Silva, relator, e  Márcio Murilo da Cunha Ramos. Presente à

sessão o Excelentíssimo Senhor Joaci Juvino da Costa Silva, Procurador de

Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, aos 10 (dez)

dias do mês de maio de 2018.

                      Des. João Benedito da Silva

                                        RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


