
ESTADO DA PARAÍBA
    PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0012112-64.2013.815.2002  –  4ª  Vara  Criminal  da
Comarca de João Pessoa
RELATOR: Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: Kleber Eduardo da Silva Sousa
ADVOGADO: Djan Henrique Mendonça do Nascimento e Francinaldo da Costa Dias
APELADO: A Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES  DE  ESTELIONATO
EM  CONTINUIDADE  DELITIVA.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.  PRESCRIÇÃO  DA
PRETENSÃO  PUNITIVA,  NA  FORMA  RETROATIVA,
PELA  PENA  IN  CONCRETO.  CONSTATAÇÃO  DE
OFÍCIO.  PERÍODO ENTRE A DATA DOS CRIMES E O
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA SUPERIOR AO LAPSO
PRESCRICIONAL  PREVISTO  NA  LEI  PENAL. NÃO
INCIDÊNCIA  DA  LEI  Nº  12.234/2010,  NO  CASO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

-  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, ante o trânsito
em  julgado  para  a  acusação,  verifica-se  o  transcurso  do
respectivo  lapso  prescricional  entre  a  data  do  crime  e  o
recebimento  da  denúncia,  para  os  delitos  ocorridos  antes  da
vigência da Lei nº 12.234/2010. 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos acima identificados. 

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade,  em,  de  ofício,  declarar  extinta  a
punibilidade,  pela  prescrição  retroativa,  nos  termos  do  voto  do  relator,  em
desarmonia com o parecer.

RELATÓRIO

Perante  a  4ª  Vara  Criminal  da  Comarca  da  Capital,  o
representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face de Kleber Eduardo da
Silva Sousa, incursionando-o no art.  171 (cinco vezes), c/c art.  71, todos do Código
Penal.



Narra a denúncia que “o denunciado, na condição de contador
da  COOPANEST  –  Cooperativa  de  Anestesiologistas  da  Paraíba,  obteve  para  si
vantagem ilícita em prejuízo da citada Cooperativa.

Extrai-se  das  peças  inquisitivas  que  o  acusado  recebeu  05
(cinco) cheques da Cooperativa para realizar pagamentos junto a Receita Federal.

Porém, o ccusado depositou os cinco cheques em seu próprio
benefício, de forma contínua. E. em contrapartida, o acusado falsificou documento
de quitação da Caixa Econômica Federal para que a Cooperativa pensasse que os
pagamentos devidos tinham sido realizados.

A falsidade dos registros de arrecadação correspondente aos
DJE  (documentos  para  Depósitos  Judiciais  ou  Extrajudiciais  à  ordem  e  à
Disposição da Autoridade Judicial  ou Administrativa  Competente)  foi  descoberta
pela  Receita  Federal  e  foi  comprovada  através  do  Laudo  de  Perícia  Criminal
Federal, de fls. 128/134.

Dessa  forma,  o  acusado,  mediante  ardil  e  de  forma
continuada, obteve vantagem ilícita dos valores de R$ 3.259,56 (cheque nº 496268),
no dia 11/10/2007; R$ 3.902,39 (cheque nº 496270), no dia 09/11/2007; R$ 3.157,61
(cheque nº  496264),  no dia 14/09/2007; R$ 4.110,00 (cheque nº  510087),  no dia
07/01/2008 e R$ 3.251,38 (cheque nº 496280), no dia 14/12/2007, em prejuízo da
COOPANEST/PB”

Em sentença de fls. 288/292, a Juíza Lua Yamaoka Mariz Maia
Pitanga julgou procedente a pretensão punitiva, condenando o réu a uma pena de  02
(dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 150 (cento
e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Substituiu, ainda, a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito,
consistentes  em  prestações  de  serviços  à  comunidade e  prestação pecuniária  no
valor de 01 (um) salário mínimo. 

Inconformado, o  réu interpôs apelação criminal, alegando  a
defesa, em síntese,  que a fixação da pena-base se deu de forma exagerada; que,  ao
contrário do disposto na sentença, as circunstâncias do crime não são desfavoráveis ao
apelante,  pois  a  Magistrada  reconheceu  que  a  “direção  da  cooperativa  depositava
confiança  no  acusado  e  entregou-lhe  o  cheque  para  que  ele  providenciasse  o
pagamento  do  tributo  devido”;  que  a  conduta  da  vítima  influenciou  a  conduta  do
recorrente,  pois  não  havia  qualquer  controle  de  pagamentos,  inclusive  o  acusado
precisava sacar cheques da empresa em um banco para poder efetuar o pagamento em
outro; que, portanto, apenas a culpabilidade se mostrou desfavorável ao réu, pelo que a
pena-base deve ser aplicada no mínimo legal; que o aumento da pena na fração de 1/3,
em virtude da continuidade delitiva, mostra-se elevado, devendo ser aplicada a fração de
1/6 (fls. 299/302). 

Em contrarrazões, o Parquet pugnou  pela manutenção do
decisum recorrido (fls. 304/308). 

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do insigne
Procurador de Justiça Joaci Juvino da Costa Silva, opinou pelo desprovimento do apelo
(fls. 345/349).



É o relatório. 
VOTO: 

Compulsando os autos, constata-se,  de ofício, a ocorrência da
prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, com a consequente extinção da
punibilidade do ora apelante. 

Com efeito, tendo em vista que já houve o trânsito em julgado
para a acusação, a prescrição, nos termos do art. 110, § 1º, do CP, regula-se pela pena
aplicada em concreto. 

No caso em epígrafe, a pena concreta imputada ao réu foi de 02
(dois)  anos  de  reclusão,  aumentada  de  1/3  (um  terço),  haja  vista  a  continuidade
delitiva, sendo, porém, aquela, nos moldes do art. 119 do CP, o parâmetro para o cálculo
da prescrição. Vejamos:

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

Assim, o prazo prescricional a ser considerado na situação em
testilha é o de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

Por  oportuno,  vale  esclarecer  que  a  Lei  nº  12.234/2010  (em
vigor no dia 06/05/2010), a qual operou mudanças significativas no trato da matéria
relativa à prescrição,  não incide na hipótese em comento, porquanto os fatos típicos
imputados ao recorrente remontam aos anos de 2007 e 2008. 

Por  conseguinte,  nada  impede  que  se  considere  o  período
anterior  ao  recebimento  da  denúncia  ou  queixa  no  cálculo  da  prescrição  retroativa,
consoante a antiga redação do § 2º do art. 110 do Código Penal, que foi revogado pela
lei supracitada, in verbis: 

§ 2º -  A prescrição, de que trata  o parágrafo anterior,  pode ter  por termo
inicial data anterior à do recebimento da denúncia ou da queixa.

Destarte, como  os crimes denunciados foram cometidos nas
datas  de  11/10/2007,  09/11/2007,  14/09/2007,  07/01/2008  e  14/12/2007 e  a
denúncia foi recebida        apenas em   13/04/2015   (fls. 197), à evidência,  infere-se, para
cada  um  dos  crimes  a  que  foi  condenado  o  acusado,  o  transcurso  do  lapso
prescricional de 04 (quatro) anos aplicável na hipótese em tela.

Diante do exposto, declaro extinta a punibilidade do apelante
quanto  aos  crimes  de  estelionato  a  que  foi  condenado,  face  o  reconhecimento  da
prescrição retroativa da pretensão punitiva.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador João Benedito  da Silva,  decano no exercício  da Presidência  da
Câmara  Criminal,  dele  participando  também  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores Márcio Murilo da Cunha Ramos, relator, Arnóbio Alves Teodósio
(com  jurisdição  limitada),  revisor,  e  Marcos  William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito



convocado  até  o  preenchimento  da  vaga  de  Desembargador,  vogal).  Ausente
justificadamente o Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho.

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

Sala  de  Sessões  da Câmara Criminal  “Des.  Manoel  Taigy de
Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 03 de
maio de 2018.

Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


