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Justiça Pública

PENAL E PROCESSUAL PENAL. Vereadora. Falsidade ideológi

ca. Condenação. Pena maior que um ano e inferior a dois

anos. Prescrição retroativa. Ocorrência. Extinção da punibili-

dade. Preliminar acolhida. Mérito prejudicado.

I - Fixada pena acima de um ano e inferior a dois anos, por

sentença penal transitada em julgado para a acusação, e de

corrido lapso superior a quatro anos entre as datas do fato e

do recebimento da denúncia, impõe-se a extinção da punibili-

dade do agente, pela prescrição retroativa da pretensão puni

tiva estatal.

VI - Extinção da punibilidade. Apelo provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são partes as

acima identificadas:

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à

unanimidade, em dar provimento ao apelo.

Versam os autos sobre recurso de apelação interposto pela defesa

(fls. 201/207), que se insurge contra a sentença (fls. 190/198) que condenou
ERIZÔNIA HENRIQUE PEREIRA à pena de 01 ano e 09 meses de reclusão e 75
dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por in

fração ao artigo 299, caput e parágrafo único, do Código Penal.
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Consta que, na condição de presidente da Câmara Municipal de Ca

cimba de Dentro/PB, a ré alterou o texto da Resolução n. 01/2004, fixando em

R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) o valor dos salários dos vereadores,

quando quantum aprovado fora de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fato este ocorri

do no dia 30 de abril de 2004.

Sustenta a apelante que, considerada a pena aplicada, perdeu o Es

tado a pretensão punitiva em razão da prescrição retroativa. No mérito, diz que
não cometeu crime algum, até porque, ainda que tivesse procedido a suposta al
teração na Resolução, era ela presidente do Poder Legislativo e, como tal,
"... tinha o poder de criar, promulgar e realizar as resoluções da casa legislati
va", fls. 206.

Houve a apresentação de contrarrazões pelo Ministério Público (fls.
212/213), no sentido da manutenção da sentença.

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria de Justiça, por meio do
Dr. Francisco Sagres Macedo Vieira, dizendo inocorrente a prescrição e improce
dentes os argumentos defensivos, opinou pelo desprovimento do apelo, fls.
217/223.

É o relatório.

VOTO - Des. Joás de Brito Pereira Filho - Relator:

O recurso é próprio e tempestivo. O exame do mérito, no entanto,
está prejudicado, haja vista a existência de questão preliminar, relativa à pres
crição retroativa da pretensão punitiva do Estado.

Nos termos do art. 107, VI, do Código Penal, está prescrita a pre
tensão punitiva do Estado pelo decurso do tempo, o que constitui causa extintiva
da punibilidade se fixada pena superior a um ano e que não exceder a dois anos,
e transcorrido lapso igual ou superior a quatro anos entre os marcos interrupti-
vos verificados.
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No caso, segundo os autos, o fato delitivo ocorreu no dia 30 de abril

de 2004, sendo a denúncia oficialmente recebida em 08 de maio de 2012, trans

correndo entre os dois marcos pouco mais de oito anos. A sentença condenatória
que aplicou a pena de 01 ano e 09 meses de reclusão e multa.

Importante registrar que o crime pelo qual restou a ré condenada
consumou-se bem antes da vigência da Lei n. 12.234/2010, de maneira que,

como esta não pode retroagir para prejudicar, há de prevalecer a regra em vigor

ao tempo da infração, que permitir ter como marco inicial da prescrição a data
do fato incriminado.

Nesse caso, transitada em julgado a sentença para a acusação, na

forma do artigo 110, §§1° e 2o, do Código Penal vigente ao tempo da infração, in

cide a prescrição com base na pena concretamente aplicada, como previsto no

artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Portando, fixada pena acima de um ano e inferior a dois anos, por

sentença penal transitada em julgado para a acusação, e decorrido lapso superi
or a quatro anos entre as datas do fato e do recebimento da denúncia, impõe-se
a extinção da punibilidade do agente, pela prescrição retroativa da pretensão
punitiva estatal.

Portanto, dou provimento ao apelo para, acolhida a preliminar sus
citada, declarar extinta a punibilidade da ré, prejudicado o exame do mérito do
recurso aviado.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador João

Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal. Participaram do julgamento

os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Joás de Brito Pereira Filho,

Relator e Luiz Sílvio Ramalho Júnior.

SALA DE SESSÕES "DES. M. TAIGY DE QUEIROZ MELO FILHO" DA
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CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, em João Pessoa,
Capital, aos 14 (nove) dias do mês de abril do ano de 2015.

Desembargador Joás de Brito Pereira Filho

-RELATOR-
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