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Guilherme Almeida de Moura

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  DANO
MAJORADO.  RECONHECIMENTO  DE  PRESCRIÇÃO.
DECLARAÇÃO  DE  EXTINÇÃO  DA  PUNBIBILIDADE
DOS  RÉUS.  IRRESIGNAÇÃO  MINISTERIAL.
RECONHECIMENTO,  DE  OFÍCIO,  DA  PRESCRIÇÃO
DA  PRETENSÃO  PUNITIVA  PELA  PENA  IN
ABSTRACTO,  OCORRIDA  A  POSTERIORI.
PREJUDICIALIDADE DO APELO.

- Extingue-se a  punibilidade dos  réus,  independentemente  de
aferição sobre a materialidade do crime ou a autoria daqueles
no evento criminoso, bem como sem necessidade de trânsito em
julgado para acusação, face o reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva pela pena máxima cominada em abstrato no
preceito secundário do tipo penal.

- Prejudicialidade do apelo.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS estes autos acima
identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba,  à unanimidade, DE OFÍCIO, declarar extinta a punibilidade,
pela  prescrição,  nos  termos  do voto  do relator,  e  em harmonia  com o parecer
ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal, interposta pela representante do
Ministério Público do Estado da Paraíba, com exercício na 2ª Vara da Comarca de
Sapé – PB, em face de sentença condenatória, prolatada pela Excelentíssima Senhora
Juíza da supracitada unidade judiciária, Andréa Arcoverde Cavalcanti Vaz.

A inicial  acusatória  descreve  os  fatos,  nos  termos  a  seguir



transcritos:

“(...)

Consta nos autos que, o primeiro denunciado, com o auxílio e em unidade de
desígnios  com  os  demais  denunciados,  mediante  dolo,  apropriou-se
indevidamente  de  quantia  devida  por  condenação  judicial  a  constituintes
seus, os irmãos Leonides Teixeira da Silva e Ana Célia Teixeira da Silva.

Segundo o apurado, as vítimas, que perderam um irmão em um acidente
automobilístico, foram procuradas por um indivíduo conhecido como ‘Zito
do  Peixe’,  para  que  ingressassem  com  ação  de  cobrança  de  seguro
obrigatório  através  do  advogado  Wamberto  Balbino  Sales,  o  primeiro
denunciado.

Aceitando a proposta, as vítimas foram procuradas em suas residências pelo
denunciado ‘Robson’ e pela denunciada ‘Socorro’, que se encarregaram de
preparar a documentação necessária.

Interposta a ação, no Juizado Especial Cível da Comarca de Sapé, houve a
condenação da parte promovida, a Itaú Seguros S.A, no pagamento do valor
de R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais), mais 20 % de honorários de
sucumbência sobre o valor da condenação.

Todavia, já na fase de execução, foi atravessado um termo de ‘composição
amigável’ firmado entre a seguradora promovida e o advogado denunciado,
estabelecendo o pagamento da quantia de R$ 13.771,00 (treze mil setecentos
e setenta e um reais) referente ‘ao total  da condenação, monetariamente
corrigida, acrescida de juros e honorários advocatícios’ (fl. 57).

Antes  de  homologado  o  acordo,  foram  inquiridas,  em  juízo,  as  partes
promoventes, a fim de que manifestassem sua concordância com os termos
ajustados. Ocorre que, nessa ocasião, aquelas afirmaram que, até a data da
audiência,  não  tinham  recebido  qualquer  valor  das  mãos  do  primeiro
denunciado ou de seus auxiliares.

Informaram,  também,  que,  no  dia  02  de  junho  do  corrente  ano,  foram
convidadas para irem até o escritório do primeiro denunciado, com o fim de
receber o valor da condenação, mas chegando lá, foram comunicadas pela
denunciada Silvana e pelo denunciado ‘Robson’, que se apresentava como
advogado, que só iriam ter direito à quantia de R$ 6.000 (seis mil reais), em
face dos descontos dos honorários e das custas.

Como pessoas esclarecidas,  as  vítimas se recusaram a receber a quantia
oferecida, visto que tinham ciência que lhes era devido montante superior.

De  fato,  subtraindo-se  do  valor  entregue  pela  seguradora  promovida  ao
primeiro  denunciado,  R$ 13.771,00 (treze  mil  setecentos  e  setenta  e  um
reais),  os  valores  de  20%  dos  honorários  de  sucumbência  e  20%  dos
honorários contratuais, limite máximo da base legar, resta a quantia de R$
8.262,60 (oito mil duzentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos) , que
deveria ser entregue às vítimas, sem qualquer desconto referente às custas
judiciais, que já haviam sido pagas pela seguradora promovida.

Apurou-se, ainda, que os denunciados atuavam em toda a região do brejo
paraibano  a  procura,  através  de  intermediários,  de  família  de  pessoas
falecidas em acidentes automobilísticos, no intuito de ingressarem com ação
da mesma natureza.  Porém, constatou-se,  de igual modo,  que,  em muitas
vezes,  diante da ignorância de seus constituintes,  o primeiro denunciado,
auxiliado pelos  demais denunciados,  apropriava-se de quantia superior  a
que realmente lhe era cabível, conforme comprovam os diversos inquéritos
policiais, alguns com denúncia, que tramitam nesta Comarca.



Logo, verifica-se a existência de indícios suficientes de que os denunciados
praticaram  conduta  tipificada  no  art.  168,  §  1º,  III,  c/c  o  art.  29,  em
concurso material com o tipo do art. 288, ‘caput’ , todos do Código Penal
brasileiro.

(...)”.

A denúncia foi recebida em 16/11/2005 (fls. 94/94v).

Alegações  finais  pelo  Ministério  Público e  as  defesas,  às  fls.
547/555 e 558/588, respectivamente.

A sentença (fls. 609/610v) declarou extinta a punibilidade dos
réus  Wamberto  Balbino  Sales,  Maria  do  Socorro  da  Costa  Coelho,  Adegilson
Robson dos Santos e Silvana Magda Saraiva Leão Ferreira, quanto aos delitos de
apropriação indébita  (art. 168, § 1º, III, do CP) e associação criminosa (CP, art.
288), nos termos do art. 107, IV, do Código Penal. 

Irresignado, a representantre do Ministério Público comarcano
interpôs apelação (fl. 611).

Em suas razões (fls. 612/617), o apelante aduz que o crime fora
perpetrado em 16/ de junho de 2005 (data do recibo de fl. 50) e, considerando que a
pena abstrata imposta aos apelados é suprior a 4 (quatro) anos, a prescrição se verifica
em 12 (doze) anos, sendo alcançada, tão somente, em 16 de junho de 2017.

Contrarrazões apresentadas pelos réus nas fls. 635/647v, em que
propugnam, preliminarmente, pelo não conhecimento do apelo,  sob o argumento de
que  sentenças  que  decretam  a  prescrição  são  inatacáveis  mediante  recurso
apelatório. No mérito, requerem o desprovimento do recurso, com a manutenção da
sentença de primeiro grau em sua íntegra.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do insigne Procurador de Justiça José Roseno Neto (fls. 657/659), opinou pela
declaração, de ofício, da extinção da punibilidade dos réus/apelados, em razão da
prescrição  retroativa  da pretensão punitiva,  ocorrida  em 14/11/2017,  julgando-se
prejudicada a apelação, por perda superveniente de objeto. 

É o relatório.

VOTO:

Ab initio, cumpre analisar a matéria de ordem pública suscitada
pela Douta Procuradoria de Justiça em sua insígne manifestação.

E,  nesse  sentido,  verifico  que,  no  caso  vertente,  se  operou a
prescrição da pretensão punitiva estatal pertinente ao fato imputado ao apelante neste
processo.

Com efeito, o fato delitivo data de 02/03/2013 e o recebimento
da denúncia ocorreu em 04/02/2014, fls. 29. 



Por sua vez, a pena máxima cominada ao crime de dano é de
4 (quatro) anos de reclusão,  que,  mesmo acrescida de 1/3 (concernente,  pois,  à
forma majorada do delito – § 1º  do art.  168 do CP),  no caso,  1  (um) ano e 4
(quatro) meses, seria alcançada pela  prescrição, que se verifica em 12 (doze) anos, à
luz da disposição contida no art. 109, III, do CP.

Como  dito  acima,  o  recebimento  da  denúncia,  primeiro
marco  interruptivo  da  prescrição,  ocorreu  em  16/11/2005  (fls.  94/94v).  Assim,
verifico que transcorreram mais de 12 (doze) anos entre aquele dia e a presente data, já
que não houve outra causa interruptiva da prescrição.

Na verdade,  desde  o  dia  17/11/2017,  antes  mesmo dos  autos
chegarem a esta Corte para julgamento da insurreição ministerial, tal lapso temporal já
havia sido extrapolado.

Diante do exposto, de ofício,  declaro extinta a punibilidade
dos réus José Rodrigues dos Santos quanto ao crime de dano imputado na denúncia,
face o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato.

Ante o exposto, JULGO PREJUDICADA A APELAÇÃO,
em face da declaração, de ofício, da extinção da  punibilidade dos réus  Wamberto
Balbino Sales, Maria do Socorro da Costa Coelho, Adegilson Robson dos Santos e
Silvana  Magda  Saraiva  Leão  Ferreira,  pelo  reconhecimento  da  prescrição  da
pretensão punitiva pela pena em abstrato.

É como voto.

Presidiu o  julgamento,  com  voto,  o Excelentíssimo Senhor
Desembargador  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,  decano  do  exercício  da
Presidência  da  Câmara  Criminal  e  relator,  dele  participando  os  Excelentíssimos
Senhores Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio (com jurisdição limitada), revisor,
e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga
de  Desembargador,  vogal).  Ausentes  justificadamente  os  Desembargadores  João
Benedito da Silva e Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Amadeus  Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

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, 29 de maio de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


