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APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA.
CÓDIGO PENAL, ART. 168, CAPUT. CONDENAÇÃO.
RECURSO DEFENSIVO.

QUESTÃO PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA DO ESTADO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A
ACUSAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE REGULA PELA
PENA APLICADA, DE 1 ANO E 4 MESES DE RECLUSÃO.
DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A QUATRO
ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A
DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE IMPÕE. EXEGESE DOS
ARTS. 107, IV, 109, V, E 117, I E IV, DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.
2015.056311-3, da comarca de Jaraguá do Sul (Vara Criminal), em que é apelante
Sandorlin Salvador, e apelado Ministério Público do Estado de Santa Catarina:

A Quarta Câmara Criminal decidiu, por unanimidade, dar provimento ao
recurso para acolher a preliminar de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
do Estado e, por conseguinte, extinguir a punibilidade do acusado em relação ao fato
descrito na denúncia, ficando prejudicadas as outras teses recursais. Custas legais.

O julgamento, realizado no dia 10 de dezembro de 2015, foi presidido
pelo Exmo. Sr. Des. Jorge Schaefer Martins, com voto, e dele participou o Exmo. Sr.
Des. Rodrigo Collaço. Funcionou como representante do Ministério Público o Exmo.
Sr. Dr. Carlos Eduardo Abreu Sá Fortes.

O conteúdo do presente acórdão, nos termos do § 2.º do art. 201 do
Código de Processo Penal, deverá ser comunicado pelo juízo de origem.

Florianópolis, 11 de dezembro de 2015.

Roberto Lucas Pacheco
RELATOR
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RELATÓRIO

Na comarca de Jaraguá do Sul, o Ministério Público ofereceu denúncia
contra Sandorlin Salvador, imputando-lhe a prática da conduta descrita no art. 155,
caput, e no art. 168, caput, ambos do Código Penal, pelos fatos assim narrados na
peça acusatória (fls. II-III Â– ipsis litteris):

Compulsando o Autos de Inquérito Policial nº 036.09.008722-0, oriundos da
Delegacia de Polícia de Jaraguá do Sul/SC, denota-se que, aos 23 dias do mês de
fevereiro do ano de 2007, por volta das 16h, o denunciado acercou-se da residência
da vítima Ruberley Cavalheiro de Souza, localizada na Rua Conrado Harrimann,
Bairro Vila Rau, Jaraguá do Sul, ocasião em que subtraiu para si a bicicleta marca
Monark, de cor preta, quadro n. OM 17767, que se encontrava estacionada defronte
a tal residência, evadindo-se do local em seu poder.

Infere-se, ainda, que o denunciado, na mesma data, recebeu emprestado a
bicicleta marca Monark, quadro n. 3887738, descrita no Termo de Reconhecimento e
Entrega de Fl. 7, da vítima José Siqueira da Silva Júnior, sendo que o denunciado,
posteriormente, não a restitui à vítima, invertendo sua posse de forma definitiva,
vindo a ser abordado por uma Guarnição da Polícia Militar, acionada pela vítima e
terceira pessoa, dois dias após, quando se logrou recuperar referido bem.

Concluída a instrução, o juiz a quo julgou parcialmente procedente o
pedido contido na denúncia e condenou o acusado à pena de 1 ano e 4 meses de
reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, no valor mínimo
legal, pela prática do crime previsto no art. 168, caput, do Código Penal.

Não resignado, o apenado interpôs apelação. Preliminarmente, arguiu a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. No mérito, sustentou ausência de
provas, requerendo sua absolvição (fls. 98-107).

Nas suas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento
e provimento do recurso defensivo (fls. 109-113).

Lavrou parecer pela douta Procuradoria-Geral de Justiça o Exmo. Sr. Dr.
Joel Rogério Furtado, que opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso,
devendo ser declarada extinta a punibilidade do agente pela ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva na forma retroativa (fls. 118-122).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso,
deixando de discorrer sobre o mérito, já que existente questão prejudicial arguida pela
defesa.

O direito de o Estado punir ou executar a punição por si imposta não se
prolonga indefinidamente no tempo. Deixando de exercitar tal direito no prazo
estabelecido em lei, verifica-se a prescrição penal e, consequentemente, a extinção
da punibilidade do autor do fato criminoso.

Dentre as distintas modalidades de prescrição elencadas no Código
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Penal, merece atenção aquela prevista no art. 110, que incide sobre a pretensão
punitiva do Estado e pressupõe a prolação de uma sentença condenatória com
trânsito em julgado para a acusação. O prazo prescricional, nesse caso, será
regulado pela pena aplicada na sentença, obedecidos os lapsos temporais definidos
no art. 109 do Código Penal.

No caso dos autos, infere-se não ter sido interposto recurso pela
acusação, não havendo como ser agravada a pena imposta ao recorrente. Assim, e
ante a impossibilidade de reformatio in pejus, a quantidade da pena dosada na
sentença deve ser utilizada como parâmetro para a contagem do prazo prescricional.

Note-se que a sentença condenatória recorrida impôs ao réu a pena de
1 ano e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 12
dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 168, caput, do
Código Penal. Nos termos do art. 109, V, do Código Penal, a pena privativa de
liberdade imposta nessa quantidade tem como prazo prescricional o período de 4
anos.

Cotejando tal prazo com os marcos interruptivos da prescrição,
apresentados no art. 117 do Código Penal, infere-se dos autos que entre a data do
recebimento da denúncia 23.2.2010 (fl. 24) e a publicação da sentença condenatória
18.3.2014 (fl. 84), decorreram mais de 4 anos, impondo-se a extinção da punibilidade
do apelante pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na forma
retroativa.

Ante o exposto, voto pelo provimento do recurso defensivo para, acolher
a preliminar de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado e, por
conseguinte, extinguir a punibilidade do acusado em relação ao fato descrito na
denúncia, ficando prejudicadas as outras teses recursais.

É como voto.
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