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ACÓRDÃO

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  N.º  0000758-37.2016.815.2002  –  1ª  Vara
Criminal da Comarca da Capital
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
EMBARGANTE: Pietro de Andrade Parente
ADVOGADOS: Rinaldo Mouzalas de Souza e Silva (OAB/PB 11.589) e Diego Cazé
Alves de Oliveira (OAB/PB 23.690)
EMBARGADO: Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO PARA
APLICAÇÃO  DE  EFEITOS  INFRINGENTES.
INEXISTÊNCIA  DE  AMBIGUIDADE,
OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
REJEIÇÃO.  DE  OFÍCIO,  RECEPÇÃO  COMO
HABEAS  CORPUS.  CRIME  CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA.  PAGAMENTO  INTEGRAL  DO
TRIBUTO  OBJETO  DA  CONDENAÇÃO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.  INTELIGÊNCIA
DO ARTIGO 9.º, § 2.º, DA LEI N.º 10.684/2003. 

-  A teor  do  art.  619  do  Código  de  Processo  Penal,
cabem  embargos  de  declaração  quando  houver  na
decisão  ambiguidade,  obscuridade,  omissão  ou
contradição  em  sua  fundamentação  e,  no  caso  em
deslinde, tais vícios restaram inexistentes no acórdão
objurgado, razão pela qual o recurso deve ser rejeitado.

- “Extingue-se  a  punibilidade  dos  crimes  referidos
neste artigo quando a pessoa jurídica relacionada com
o  agente  efetuar  o  pagamento  integral  dos  débitos
oriundos de tributos e contribuições sociais, inclusive
acessórios.” (Art. 9.º, § 2.º, da Lei n.º 10.684/2003) 
 

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  embargos  de
declaração acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, todavia, de
ofício, em Habeas Corpus,  declarar extinta a punibilidade, pelo pagamento integral
do débito, em desarmonia com o parecer.
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Pietro de Andrade Parente opôs embargos de declaração, em face
do  v.  Acórdão  de  fls.  1.027/1.038v,  com  efeitos  infringentes  e  para  fins  de
prequestionamento,  sob  alegação  da  ocorrência  de  fato  superveniente,  qual  seja,  o
pagamento integral do débito tributário que lhe foi imposto na presente ação penal antes do
trânsito  em  julgado  e,  por  conseguinte,  pleiteia  a  extinção  da  punibilidade.  (fls.
1.048/1.057)

No  Parecer  de  fls.  1.060/1.062,  o  Procurador  de  Justiça  José
Roseno  Neto  opinou  pelo  provimento  dos  Embargos  de  Declaração  para  que  seja
declarada a extinção da punibilidade diante do pagamento integral do crédito tributário.

VOTO

O embargante pleiteia o acolhimento dos presentes aclaratórios
para que, aplicando-lhes efeitos infringentes, seja declarada extinta a punibilidade em
razão  do  pagamento  do  débito  tributário  que  originou  a  presente  ação  penal  antes
mesmo que tenha ocorrido o trânsito em julgado.

Contudo, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal, cabem
embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, omissão
ou contradição em sua fundamentação e,  no caso em deslinde,  tais  vícios  restaram
inexistentes no acórdão objurgado, razão pela qual o recurso deve ser rejeitado.

Por outro lado, na sessão de julgamento ocorrida no dia 24 de
abril  do  corrente  ano,  deu-se  provimento  ao  recurso  apelatório  interposto  pelo
Ministério Público, para condenar o embargante à pena de 09 de reclusão, em regime
inicial fechado. Além de determinar a expedição de mandado de prisão, após o decurso
do prazo de embargos aclaratórios, sem manifestação.

Assim, tendo em vista que a execução do que restou decidido
tolhe  a  liberdade  do  embargante,  recebo,  de  ofício,  os  aclaratórios  como  Habeas
Corpus.

Passo à apreciação. Vejamos:

Compulsando o caderno processual, observa que fora atravessada
petição para informar a quitação integral da quantia devida a título de tributos, para
tanto fora  anexado o comprovante  de  pagamento e a ficha cadastral  da dívida,  fls.
1.040/1.046.

Assim sendo, deve-se aplicar a extinção da punibilidade, prevista
no art. 9°, § 2º da Lei 10.684/2003, in verbis:
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 Art.  9º  É suspensa a pretensão punitiva  do Estado,
referente aos crimes previstos nos arts. 1o e 2o da Lei
no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e nos arts. 168A
e 337A do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de
1940  –  Código  Penal,  durante  o  período  em que  a
pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos
crimes estiver incluída no regime de parcelamento.

§ 1º A prescrição criminal não corre durante o período
de suspensão da pretensão punitiva.

§ 2º Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos
neste artigo quando a pessoa jurídica relacionada
com  o  agente  efetuar  o  pagamento  integral  dos
débitos oriundos de tributos e contribuições sociais,
inclusive acessórios. - Negritei

Nesse direcionamento, cito precedentes desta Câmara Criminal e
do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E  PROCESSUAL PENAL.  Crime  contra  a
ordem  tributária.  Pagamento  integral  do  crédito
tributário. Extinção da punibilidade. - Constatado nos
autos  o  pagamento  integral  do  débito  tributário,
antes  do  trânsito  em  julgado  da  condenação,  a
extinção da punibilidade  é  medida  que  se  impõe.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00152874420058152003, - Não possui -, Relator DES.
ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO, j. em 04-05-2017)

HABEAS  CORPUS.  PENAL.  ICMS.  CRIME
CONTRA  ORDEM  TRIBUTÁRIA.  ADESÃO  AO
PROGRAMA  DE  PARCELAMENTO
INCENTIVADO  (PPI)  E  POSTERIOR
PAGAMENTO DO DÉBITO,  APÓS O TRÂNSITO
EM JULGADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 9.º, § 2.º, DA LEI N.º
10.684/2003.  PLEITO  DE  SOBRESTAMENTO  DA
EXECUÇÃO  PENAL  ATÉ  O  JULGAMENTO  DE
REVISÃO  CRIMINAL.  HABEAS  CORPUS
CONCEDIDO.1. O  art.  9.º,  §  2.º,  da  Lei  n.º
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10.684/2003  estabelece  expressamente  que  da
quitação integral do débito tributário pela pessoa
jurídica,  decorre a extinção da punibilidade.  2.  É
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior
que  com  o  advento  da  Lei  n.º  10.684/03  o
pagamento do tributo a qualquer tempo extingue a
punibilidade  quanto  aos  crimes  contra  a  ordem
tributária.  Precedente.  3.  Habeas  corpus  concedido
para sobrestar a execução do feito até que se julgue a
Revisão  Criminal.(HC  232.376/SP,  Rel.  Ministra
LAURITA  VAZ,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
05/06/2012, DJe 15/06/2012) - Negritei

Diante da constatação de que o acusado pagou integralmente o
tributo sonegado, sonegado, a extinção da punibilidade pela prática do delito no art. 1°,
inciso  II  (três  vezes)  na  forma  do  art.  11,  ambos  da  Lei  nº  8.137/90  há  de  ser
reconhecida.

Ante o exposto,  rejeito os presentes embargos de declaração,
todavia,  de  ofício,  recebo-os  como  Habeas  Corpus  para  declarar  extinta  a
punibilidade de Pietro de Andrade Parente, com fulcro no § 2º, do art. 9 da Lei nº
10.684/2003. 

É o meu voto.

Cópia desta decisão serve como ofício de notificação.

Presidi  o  julgamento,  como  Presidente  da  Câmara  Criminal,
votando, além de mim, Relator, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Márcio
Murilo  da  Cunha  Ramos  (1º  vogal)  e  Marcos  William  de  Oliveira(Juiz  de  Direito
convocado  até  o  preenchimento  da  vaga  de  Desembargador,  2º  vogal).  Ausente
justificadamente o Desembargador Arnóbio Alves Teodósio.

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor Doutor
Francisco Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, em 24 de
abril de 2018.

João Pessoa, 25 de abril de 2018.
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Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                       Relator
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