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HABEAS CORPUS Â– CONDENAÇÃO POR APROPRIAÇÃO
INDÉBITA Â– AVENTADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL Â–
SUPOSTA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO ENTRE A
PROLAÇÃO DA SENTENÇA E O TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO Â– MARCO
INTERRUPTIVO QUE SE DÁ COM A PUBLICAÇÃO DA
SENTENÇA Â– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO
ESTADO, NA MODALIDADE SUPERVENIENTE (CP, ART. 110,
§ 1º) Â– NÃO OCORRÊNCIA.

Uma das causas interruptivas da prescrição é a publicação da
sentença e não a sua prolação (CP, art. 117, IV). Assim, não há
prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade
superveniente (CP, art. 110, § 1º), quando não transcorrido o
prazo prescricional aplicável ao caso concreto entre o referido
marco e o trânsito em julgado para a acusação.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.
2015.071989-9, da Comarca da Capital - Continente (Juizado Especial Criminal), em
que é impetrante Jair Antônio da Silva Jonco, e paciente Marineuza Lauthart:

A Segunda Câmara Criminal decidiu, por votação unânime, conhecer e
denegar a ordem. Custas legais.

Participaram do julgamento, realizado nesta data, os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores Salete Sommariva (Presidente) e Sérgio Rizelo.

Funcionou como representante do Ministério Público o Excelentíssimo
Senhor Procurador de Justiça Francisco Bissoli Filho.

Florianópolis, 15 de dezembro de 2015.
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RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado por Jair Antônio da Silva Jonco em
favor de Marineuza Lauthart, nos autos do Processo Criminal n. 082.07.002552-7, que
tramitou na Vara do Continente/Juizado Especial Criminal da Capital.

Relatou, em síntese, ter havido a prescrição da pretensão punitiva, na
modalidade superveniente, pois entre a data da sentença que condenou a paciente ao
cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10
(dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art.
168, § 1º, II, c/c 71, ambos do CP, e a data do trânsito em julgado teria transcorrido
prazo superior a 04 (quatro) anos (CP, art. 109, V).

Dessa forma, requereu, até mesmo liminarmente, a concessão da ordem
a fim de que fosse declarada a extinção da punibilidade pelo paciente.

O processo foi a mim distribuído por vinculação à Apelação Criminal n.
2012.015506-5, transferida ao cooperador participante, Desembargador Volnei Celso
Tomazini. Diante disso, determinei a redistribuição da presente ação constitucional à
Sua Excelência, que indeferiu a liminar (fls. 57-58).

As informações não foram prestadas no prazo hábil, razão por que o
processo foi encaminhado à douta Procuradoria-Geral de Justiça que, por parecer do
Procurador de Justiça Humberto Francisco Scharf Vieira, manifestou-se pela não
conhecimento do writ, diante da ausência de prova pré-constituída, ou, no mérito, pela
denegação da ordem (fls. 65-67).

Em seguida, aportaram aos autos as informações (fls. 68-69).
Os autos foram remetidos novamente a este Relator, diante das férias

do cooperador.
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VOTO

1. De início, esclareço que, diferentemente do alegado pela douta
Procuradoria-Geral de Justiça, a movimentação processual juntada pelo impetrante
possibilita a averiguação, de plano, dos marcos interruptivos da prescrição. Assim,
entendo deva ser examinada a presente ação constitucional.

Conheço, pois, do writ.

2. Pretende o impetrante o reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva, na modalidade superveniente, pois entre a data da sentença que condenou a
paciente ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 11 (onze)
meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime
previsto no art. 168, § 1º, II, c/c 71, ambos do CP, e a data do trânsito em julgado teria
transcorrido prazo superior a 04 (quatro) anos (CP, art. 109, V).

De início, convém esclarecer que os marcos interruptivos da pretensão
punitiva do Estado, nos termos do art. 117 do CP, são: (I) recebimento da denúncia
ou da queixa; (II) pronúncia; (III) decisão confirmatória de pronúncia; (IV) publicação
da sentença ou acórdão condenatório recorríveis; (V) início ou continuação do
cumprimento de pena; (VI) reincidência.

Dito isso, verifico, no caso, que foram dois os crimes de apropriação
indébita praticados pela paciente, cada qual com pena fixada em 01 (um) ano, 08
(oito) meses de reclusão e, portanto, com prescrição em 04 (quatro) anos. Ainda que
não conste nos presentes autos expressamente a idade da paciente ao tempo dos
fatos e da sentença, a ela não foi aplicada a atenuante prevista no art. 65, I, do CP,
razão por que o lapso não deve sofrer a redução prevista no art. 115 do CP.

O prazo quadrienal, contudo, diferentemente do alegado pelo
impetrante, não transcorreu entre a data da publicação da sentença, ocorrida em
05.08.2011 (fls. 18 e 69) e o trânsito em julgado da condenação para a acusação,
ocorrido em 11.02.2014 (fl. 49).

Assim, não há constrangimento ilegal a ser sanado e, por conseguinte, a
denegação da ordem é medida de rigor.

2. À vista do exposto, voto pelo conhecimento e pela denegação da
ordem.

Gabinete Des. Getúlio Corrrêa


