
ESTADO DA PARAÍBA
    PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000137-91.2001.815.0021 – Comarca de Caaporã
RELATOR: Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: Maria Gomes da Silva
ADVOGADO(A):  Jeremias  Nascimento  dos  Santos  e  Luiz  Pereira  do  Nascimento
Júnior
APELADO: A Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL. CRIME  DE  FALSIFICAÇÃO  DE
DOCUMENTO  PÚBLICO.  ART.  304  DO  CP.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA,  NA FORMA RETROATIVA,  PELA PENA
IN  CONCRETO.  ACATAMENTO.  PERÍODO ENTRE A  DATA  DA
DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
SUPERIOR AO LAPSO  PRESCRICIONAL  PREVISTO  NA  LEI
PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO
PREJUDICADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

—  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
recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

— Resta prejudicada a análise da matéria pertinente ao mérito da ação penal,
face a existência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA  a  Câmara  Criminal  do  Egrégio  Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento ao apelo, para
extinguir a punibilidade pela prescrição retroativa, nos termos do voto relator, em
harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal interposta por Maria Gomes da
Silva, em face da sentença das fls. 295/299, prolatada pelo(a) Juiz(a) de Direito da Vara
Única da Comarca de Caaporã, nos autos da ação penal acima numerada promovida
pelo Ministério Público do Estado da Paraíba, que julgou procedente a denúncia para
lhe condenar pela prática de crime previsto no art. 304 do CP aplicando uma pena



privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, no
regime inicial aberto. 

O (a) magistrado (a) a quo considerou que estavam presentes os
requisitos do art. 44 do CP, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos,  consistente  na  prestação  de  serviços  à  comunidade  pelo  prazo  acima
estabelecido. 

Em suas razões recursais, fls. 318/322, alega o recorrente, em
preliminar, existência de prescrição da pretensão punitiva, de forma retroativa. No
mérito, contesta a autoria delitiva, posto que a autora não sabia tratar-se de documento
falsificado.

Nas  contrarrazões  das  fls.  375/377,  o  Promotor  de  Justiça
pugnou pelo provimento do recurso apelatório, acolhendo-se a preliminar ventilada. 

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, no seu parecer das fls.
384/387, opinou pela declaração de extinção da punibilidade do réu, tendo em vista
a prescrição punitiva, na sua forma retroativa. No mérito, opinou pela manutenção da
condenação.

É o relatório.
VOTO.

O recurso atende aos requisitos objetivos e subjetivos para seu
conhecimento.

Preliminarmente,  é  de  se  reconhecer  a  causa  extintiva  de
punibilidade arguida pelo réu.

Com efeito, tendo em vista que já houve, no caso, o trânsito em
julgado para a acusação, a prescrição se regula pela pena aplicada em concreto. 

De acordo com a denúncia e a sentença, a ré cometeu o delito
em 23/11/2000, tendo a denúncia sido recebida em 04/12/2007 e a sentença sido
prolatada em 23/08/2013, sem a ocorrência de qualquer outra causa interruptiva ou
suspensiva do prazo prescricional.

No caso, à acusada foi imposta uma pena de 2 (dois) anos de
reclusão, portanto, o prazo prescricional a ser considerado, é o de 4 (quatro) anos, nos
termos do art. 109, V, do Código Penal.

Assim, considerando que a sentença já transitou para a acusação
e as prescrições do art. 109, V do Código Penal, na redação anterior à Lei 12.234/2010,
aplicável em razão do tempo do fato típico, verifico que transcorreram mais de quatro
anos entre a data do recebimento da denúncia (04/12/2007) e a data de publicação da
sentença (23/08/2013).

Diante do exposto, declaro extinta a punibilidade da apelante
quanto ao crime do art.  304 do CP, a que foi condenada, face o reconhecimento da



prescrição retroativa.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos  Martins  Beltrão, Presidente  da  Câmara  Criminal, dele  participando  os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,
relator, Arnóbio Alves Teodósio, revisor e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito
convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador). 

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Joaci Juvino
da Costa Silva, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 13 de março de 2018.

 Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


