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RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  DENÚNCIA
OFERECIDA.  SUPOSTA  PRÁTICA  DOS  CRIMES
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E DE ESTELIONATO.
ARTS. 1°, II (TRÊS VEZES), E 12, I, AMBOS DA LEI N°
8.137/1990, C/C OS ARTS. 69 E 71 DO CÓDIGO PENAL, E
ART. 171, CAPUT (DUAS VEZES), C/C O ART. 29, DO CP.
DENÚNCIA NÃO RECEBIDA. SENTENÇA. EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE DO RÉU. PRESCRIÇÃO PELA PENA
MÁXIMA  EM  ABSTRATO.  APELO  MINISTERIAL.
ALEGADA  INOCORRÊNCIA  DA  PRESCRIÇÃO.
INSUBSISTÊNCIA.  PRELIMINAR  DA  DEFESA.
LITISPENDÊNCIA.  IDENTIDADE  DE  AÇÕES  PENAIS
SOBRE  O  MESMO  FATO  CRIMINOSO.  DUPLA
PERSECUÇÃO  PENAL.  ACOLHIMENTO.  EXTINÇÃO
DO FEITO, SEM ANÁLISE DO MÉRITO. INTELIGÊNCIA
DO ART. 485, V, E § 3º, DO NOVO CPC, C/C O ART. 3º DO
CPP. RECURSO DESPROVIDO.

- Se o acusado já foi condenado, em processo distinto, com
decisão transitada em julgado, pelo mesmo fato criminoso
que ora se vê processado, resta caracterizado o inconcebível
bis  in  idem,  situação  que  impõe  o  reconhecimento  da
litispendência,  cuja  consequência  acarreta  a  extinção  da
segunda ação penal, sem julgamento de mérito, consoante os
termos do art. 485, V, e § 3°, do Código de Processo Civil, c/c
o art. 3° do Código de Processo Penal.

VISTOS,  relatados e discutidos estes autos de recurso em sentido
estrito, acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator,
em desarmonia com o parecer ministerial.

                                                                             Des. CMBF - Relator
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RELATÓRIO

Perante  a  3ª  Vara  Criminal  da  Comarca  de  João  Pessoa/PB,
Marcondes Antônio Araújo, qualificado na exordial, foi denunciado nas sanções dos arts.
1°, II (três vezes), e 12, I, ambos da Lei n° 8.137/1990, c/c os arts. 69 e 71 do Código
Penal, e do art. 171, caput (duas vezes), c/c o art. 29, ambos do Estatuto Repressivo, em
razão dos fatos assim narrados na inicial acusatória (fls. 1c-1h – 6 laudas):

Depreende-se dos autos que durante os anos de 2001 e 2002, o
denunciado acima qualificado, na condição de administrador da
empresa COMERCIAL DE ALIMENTOS BOMFILHO LTDA,
inscrita no CNPJ sob o n° 04.302.482/0001-95, com domicílio
tributário  situado na  Av.  Cruz das  Armas,  n°  2890 (sala  01),
Cruz  das  Armas,  nesta  cidade,  suprimiu  ou  reduziu  tributo
mediante fraude à fiscalização,  por  omissão de operação de
qualquer natureza nos livros exigidos pela lei fiscal, bem como
obteve para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo
ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, uma vez que,
prometendo  emprego,  utilizou  os  documentos  pessoais  das
vítimas Marcelo Targino de Lima e Aleudson Moura de Sousa,
sem o consentimento dos mesmos, e constituiu uma empresa.

Dessume-se dos autos que no dia 11 de dezembro de 2000, o
denunciado,  utilizou  os  documentos  pessoais  das  vítimas
MARCELO TARGINO DE LIMA e ALEUDSON MOURA DE
SOUSA sem o  consentimento  dos  mesmos,  para  constituir  a
empresa COMERCIAL DE ALIMENTOS BOMFILHO LTDA,
obtendo, com isto, vantagem ilícita para si, em prejuízo alheio,
mediante  artifício,  conforme  se  infere  do  Contrato  de
Constituição  da  Sociedade  Limitada  supramencionada,
colacionado  aos  autos  pela  Junta  Comercial  do  Estado  da
Paraíba, às fls. 151/152.

Consta do Inquérito Policial,  mais precisamente dos Autos de
Infrações  e  CDA's,  acostados  aos  autos,  que  o  denunciado
MARCONDES ANTÔNIO DE ARAÚJO,  cometeu fraude à
fiscalização  tributária  ao  omitir  operações  de  registros  de
notas  fiscais  em  livros  próprios,  no  período  compreendido
entre os anos de 2001 e 2002, o que consubstancia supressão
ou redução de tributos.

Segundo apurou-se,  o  denunciado MARCONDES ANTÔNIO
DE  ARAÚJO,  com  a  promessa  de  emprego  com  carteira
assinada,  agindo  de  má-fé,  induziu  a  erro  as  vítimas
MARCELO TARGINO DE LIMA e ALEUDSON MOURA DE
SOUSA ao  solicitar  seus  documentos  pessoais,  quando,  na
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verdade,  pretendia,  assim  como  fez,  utilizar  tais  documentos
para  a  constituição  da  empresa  COMERCIAL  DE
ALIMENTOS BOMFILHO LTDA.

Registre-se  que  o  denunciado  além  de  obter  vantagens
lucrativas com a firma investigada,  mediante artificio,  com o
uso  dos  documentos  das  vítimas  acima  identificadas,  visou,
inclusive, limitar a sua responsabilidade patrimonial por meio
de uma Sociedade Empresarial Limitada.

É válido informar que,  conforme apurado na sentença de fls.
2463, as vítimas são pobres e de pouca instrução. Uma delas
trabalha  como  flanelinha  nas  ruas  e  a  outra  é  vendedor
ambulante de ovos, ambas foram enganadas pelo denunciado,
figurando como sócios da empresa, para com isso sofrerem o
ônus dos crimes contra a ordem tributária.

Todavia depreende-se dos autos, que o denunciado é reincidente
nas mesmas condutas criminosas, estelionato e crime contra a
ordem tributária, conforme sentença condenatória, processo n°
2002006007565-8, anexa aos autos.

Além  das  condutas  narradas  acima,  infere-se  das  peças
informativas que em todos os meses dos anos de 2001 e 2002,
o  denunciado  enquanto  administrador  efetivo  da  empresa
COMERCIAL DE ALIMENTOS BOMFILHO LTDA, adquiriu
mercadorias  com  recursos  advindos  de  omissões  de  saídas
pretéritas  sem  o  pagamento  do  imposto  devido,  constatado
pela falta de registros de notas fiscais nos livros próprios, o
que consubstancia supressão ou redução de imposto mediante
fraude  à  fiscalização  tributária,  omitindo  operação  em
documento ou livro exigido pela lei fiscal.

No primeiro Auto de Infração, o de n° 2003.000021136-27 (fls.
1334),  que  correu  à  revelia  do  acusado,  o  débito  tributário
oriundo  desta  autuação  foi  devidamente  inscrito  em  dívida
ativa,  em 15/07/2004, sob a  CDA de n° 0021620040753-7, no
valor  de  R$  301.647,05  (trezentos  e  um  mil  seiscentos  e
quarenta e sete reais e cinco centavos), o denunciado deixou de
registrar  em  livro  próprio  as  mercadorias  adquiridas  nos
meses de outubro, novembro e dezembro de 2001.

No  segundo  Auto  de  Infração  de  n°  200.000022896-60,
devidamente inscrito em dívida ativa em 25/05/2005, sob a CDA
de nº. 00021720050360-7, às fls. 2148, constatou-se  a falta de
escrituração de aquisição de mercadoria, referentes à aquisição
de mercadorias, que denuncia utilização de receita de origem
não comprovada,  nos  anos  de  2001/2002,  gerando  um débito
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tributário no valor de R$ 7.080.234,52 (sete milhões, oitenta mil,
duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos).

Ainda em continuidade às práticas criminosas, infere-se dos autos
que  foi  lavrado  o  Auto  de  Infração  sob  o  n°
933000008.09.00000274/2006-30,  que  correu  à  revelia  do
acusado,  cujo  débito  tributário  oriundo  desta  autuação  foi
devidamente inscrito em dívida ativa, em 06/08/2009, sob a CDA
de  n°  020002020095036,  no  valor  de  R$  1.104.606,50  (Um
milhão,  cento  e  quatro  mil,  seiscentos  e  seis  reais  e  cinquenta
centavos), onde o denunciado não registrou em livro próprio as
mercadorias  adquiridas,  com recursos  advindos de receita  de
origem não comprovada, nos meses de janeiro a junho de 2002.

E,  por  fim,  dessume-se dos  autos  que  foi  lavrado o Auto de
Infração  sob  o  n°  019681-90,  cujo  débito  tributário  oriundo
desta  autuação  foi  devidamente  inscrito  em dívida  ativa  em
20/01/205, sob o registro CDA de n°. 00021520031740-8, às
fls. 1829, no valor de R$ 2.058.074,13 (dois milhões cinquenta
e  oito  mil  e  setenta  e  quatro  reais  e  treze  centavos),  pois  o
denunciado deixou de vistoriar nos postos fiscais a quantia de
194 (cento e noventa e quatro) notas fiscais de entrada, entre
os meses de janeiro a junho de 2002.

Cabe  frisar,  que  este  Órgão  Ministerial  deixa  de  imputar  a
conduta delituosa aos sécios MARCELO TARGINO DE LIMA
e ALEUDSON MOURA DE SOUSA, pois, constatou-se que os
mesmos  foram  vítimas  de  estelionato  cometido  pelo
denunciado,  apesar  de  constarem  os  seus  nomes  no  quadro
societário  da  mencionada  empresa,  conforme  se  verifica  nos
documentos  colacionados  aos  autos  pela  Junta  Comercial  do
Estado da Paraíba, às fls. 151.

Além disso,  resta  configurado o crime  de  estelionato,  pois  o
denunciado  obteve,  para  si  vantagem  ilícita,  em  prejuízo
alheio,  obtendo  vantagem  ilícita,  em  prejuízo  das  vítimas,
mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento
ao utilizar os documentos das vítimas para a constituição da
citada empresa, induzindo-as a erro os senhores MARCELO
TARGINO DE LIMA e ALEUDSON MOURA DE SOUSA.

Ademais,  restou  evidenciado  que  o  denunciado,  de  forma
ardilosa, deixou de submeter operações tributáveis à incidéncia
do ICMS, através das condutas, acima descritas, conforme se
observa dos registros das CDA's de números:  0021620040753-
7,  CDA  de  n°  00021520031740-8,  da  CDA  de  n°.
00021720050360-7, e da CDA de n° 020002020095036.
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Por  fim,  é  válido  informar  a  este  Juízo  que,  antes  do
oferecimento  da  presente  denúncia,  tentou  localizar  o
denunciado, uma vez que tal medida tem o condão de extinguir
ou suspender a punibilidade do crime contra a ordem tributária,
com fundamento nas Leis n° 10.684/2003 e 12.382/2011.
(destaques do original)

No ato de recebimento denúncia,  a MM Juíza Andréa Gonçalves
Lopes Lins a rejeitou para declarar a extinção da punibilidade do réu Marcondes Antônio
Araújo pelas imputações dos delitos definidos nos arts. 1°, II (três vezes), e 12, I, ambos
da Lei n° 8.137/1990, c/c os arts. 69 e 71 do Código Penal, e art. 171, caput (duas vezes),
c/c o art. 29, ambos do CP, com base na prescrição da pretensão punitiva estatal à luz dos
arts. 107, IV, primeira figura, e 109, III, do Código Penal (fls. 2.481-2.482fv – vol. XI).

Irresignada, recorreu, em sentido estrito (art. 581, VIII, do CPP), a
douta Promotoria de Justiça local  (fl.  2.483 - vol. XI), requerendo, em suas razões (fls.
2.485-2.496 - vol. XI), a reforma da sentença que reconheceu a prescrição quanto aos delitos
previstos no art. 1°, II (duas vezes), c/c art. 12, ambos da Lei n° 8.137/90, por entender que
tais crimes são de natureza material e, diante disso, exsurge somente quando há decisão
definitiva  do  processo  administrativo  de  lançamento,  seja  o  lançamento  definitivo  uma
condição objetiva de punibilidade seja um elemento normativo de tipo. Aduz, ainda, que não
ocorreu  o  transcurso  do  prazo  prescricional,  pois  os  débitos  tributários,  das  condutas
apuradas nos Autos de Infrações nos 200.000022896-60, 93300008.09.00000274/2006-30, e
019681-90,  foram  inscritos  na  dívida  ativa  em  25.05.2005,  06.08.2009  e  20.01.2005,
respectivamente,  sendo  estas  datas  o  termo  inicial  da  prescrição,  conforme  a  Súmula
Vinculante n° 24 do STF (“Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto
no art. 1°, I a IV, da Lei n° 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”).

Também, assevera que não há que se falar de vedação de aplicação
retroativa  de  entendimento  sumular,  escorado  na  hermenêutica  do  princípio  da
irretroatividade de  novatio legis in pejus, visto que, mesmo diante da força cogente do
referido instituto jurídico, este não é norma jurídica positiva que se possa atribuir efeito
retroativo ou não. Por fim, requer que seja reformada a decisão de 1º grau, levando em
consideração que os crimes se materializaram em 25.05.2005, 06.08.2009 e 20.01.2015,
bem como que o lapso prescricional para o ajuizamento da ação penal,  nos termos do
quanto determinado pela Súmula Vinculante é de 12 (doze) anos, não ocorreu a prescrição
da pretensão punitiva em abstrato, no que se refere ao art. 1°, II, da Lei n° 8.137/90.

Contrarrazões  da  defesa  às  fls.  2.538-2.545  (vol.  XI),  pugnando
pelo não provimento do recurso, com base na afirmação de que a presente causa já foi
objeto de outra ação penal que ensejou a condenação do recorrido, nos autos do processo
nº 200.2006.007.565-8, restando evidenciada a impossibilidade do seu prosseguimento,
por configurar bis in idem, até porque ninguém poderá ser punido mais de uma vez por
uma mesma infração penal, requerendo a extinção desta ação penal.
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Na fase  do  juízo  de  retratação,  o  MM Juiz  singular  manteve  os
termos da decisão atacada (fl. 2.549v).

No Parecer de fls. 2.558-2.561, o douto Procurador de Justiça Joaci
Juvino  da  Costa  Silva  opinou  provimento  do  recurso,  para  reformar  integralmente  a
decisão de primeiro grau, afastando-se a prescrição punitiva do estado.

É o relatório.

VOTO

1. PRELIMINARMENTE:

1.1. Da ocorrência de litispendência:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Demais disso, vejo que deve ser anotado que as ponderações tecidas
pela i. Defesa serão abordadas em sede de análise preliminar.

Nas suas contrarrazões recursais  (fls.  2.538-2.545 -  vol.  XI),  a i.
Defesa roga pela extinção da presente ação penal, apontando, para tanto, a existência de
coisa julgada, pois o recorrido já foi julgado por este mesmo fato no bojo do processo n.°
200.2006.007.565-8,  de  modo  que  não  pode  ser,  novamente,  punido,  sob  pena  de
inadmissível bis in idem.

Com inteira razão a Defesa.

De  fato,  ao  perlustrar  os  autos  e  os  arquivos  do  meu  gabinete,
percebo a ocorrência de dupla persecução penal pelo mesmo fato, razão por que entendo
que o reconhecimento da litispendência é providência de rigor,  pois se está diante de
identidade de ações penais e, para tanto, devem incidir, ao caso, os termos do art. 485, V,
e § 3°, do Código de Processo Civil, c/c o art. 3° do Código de Processo Penal. In verbis:

CPC - “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
[...];
V  -  reconhecer  a  existência  de  perempção,  de
litispendência ou de coisa julgada;
[...];
§ 3° O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos
incisos  IV,  V,  VI  e  IX,  em qualquer  tempo e  grau  de
jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.”
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CPP  -  “Art.  3°  A  lei  processual  penal  admitirá
interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como
o suplemento dos princípios gerais de direito.” (realcei)

Conforme consta do relatório supradiscorrido, nesta ação penal, o
recorrido foi denunciado em razão de ter praticado as condutas capituladas nos arts. 1°, II
(três vezes), e 12, I, ambos da Lei n° 8.137/1990, c/c os arts. 69 e 71 do Código Penal, e
no art. 171,  caput (duas vezes), c/c o art. 29, ambos do CP,  porque, durante os anos de
2001 e 2002,  na condição de gestor da Empresa Comercial  de Alimentos Bom Filho
Ltda.,  obteve  para  si  vantagem ilícita,  em detrimento  alheio,  por  induzir  ou  manter
alguém em erro, ao suprimir ou reduzir tributo mediante fraude à fiscalização, utilizando-
se,  para  tanto,  com  a  promessa  de  emprego,  dos  documentos  pessoais  das  vítimas
Marcelo Targino de Lima e Aleudson Moura de Sousa, sem o consentimento delas,  e
constituiu uma empresa, causando prejuízos a elas e ao erário.

Já  no  bojo  da  outra  Ação  Penal,  a  de  n°  200.2006.007.565-8
(0007565-25.2006.815.2002),  o  recorrido  Marcondes  Antônio  Araújo foi  denunciado,
perante a mesma 3ª Vara Criminal da Comarca de João Pessoa/PB, nas sanções do art.
171,  caput, c/c o art. 29 do Código Penal, e, depois de operada a  emendatio libelli, na
própria sentença, o magistrado singular incidiu, em seu desfavor, além do referido delito
discorrido na inicial acusatória, o crime do art. 1°, I e II, da Lei nº 8.137/90, condenando-
o (com trânsito em julgado em 26.2.2014), consoante consta do acórdão por mim lavrado
em 10.2.2014, da seguinte forma:

“1.) Da prática de dois crimes de estelionatos (duas vítimas):

1.1.) Quanto à vítima Marcelo Targino de Lima: fixou a
pena base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
60 (sessenta) dias-multa, diminuída de 4 (quatro) meses e
20  (vinte)  dias-multa,  por  reconhecer  a  atenuante  da
confissão extrajudicial, ficando a pena final em 2 (dois)
anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, e 40
(quarenta) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo vigente à época dos fatos;

1.2.)  Em relação  à  vítima  Aleudson  Moura  de  Sousa:
fixou a pena base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de
reclusão  e  60  (sessenta)  dias-multa,  reduzida  de  4
(quatro) meses e 20 (vinte) dias-multa, ante a atenuante
da confissão, ficando a pena final em 2 (dois) anos e 2
(dois)  meses  de  reclusão,  em  regime  aberto,  e  40
(quarenta) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo vigente à época dos fatos;
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1.3.) Da aplicação da continuidade delitiva (CP 71): tendo
em vista que as reprimendas dos itens 1.1. e 1.2. foram
iguais em 2 (dois) anos e 2 (dois) meses, aumentou uma
delas em 1/6 (um sexto), e, para a pena de multa, efetuou
sua soma, perfazendo a pena definitiva de 2 (anos) anos, 6
(seis)  meses  e  10  (dez)  dias  de  reclusão,  em  regime
aberto, e 80 (oitenta) dias-multa, no valor de um trigésimo
do salário mínimo vigente à época dos fatos.

2.) Do delito contra ordem tributária: fixou a pena base
em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 80 (oitenta)
dias-multa,  diminuída de 4 (quatro)  meses  e 20 (vinte)
dias-multa,  por  reconhecer  a  atenuante  da  confissão
extrajudicial,  ficando a pena final  em 3 (três) anos e 2
(dois) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

3.) Da aplicação do concurso material (CP 69): Diante da
condenação dos delitos de estelionato continuado (1.3.) e
do  crime  contra  a  ordem  tributária  (2.),  procedeu  o
magistrado à soma das  punições,  totalizando uma pena
final definitiva de 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez)
dias de reclusão, nos regimes antes estabelecidos, e 140
(cento e quarenta) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta
avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.”

Ainda, para melhor se situar acerca da temática em questão, mister
colacionar parte do relatório do indigitado acórdão lavrado nos autos da Apelação n°
0007565-25.2006.815.2002  (200.2006.007.565-8/002),  cujo  julgamento,  por
unanimidade, ocorreu no dia 6.2.2014, transitando em julgado na data de 26.2.2014:

“Perante a 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PB, (1)
Marcondes  Antônio  de  Araújo,  (2)  Vital  Rodrigues  de
Melo,  (3) Tancredo Mariz Neto e (4) André Marcus de
Sousa foram denunciados nas sanções do art. 171, caput,
c/c o art. 29 do Código Penal, porque, no ano de 2001,
articularam  a  criação  de  uma  empresa  e,  para  tanto,
utilizaram-se  de  duas  pessoas  de  nomes  limpos  para
figurarem como sócios fictícios da firma, quando abriram o
estabelecimento  “Comercial  de  Alimentos  Bom  Filho
Ltda”, cujo contrato social consta dos nomes, como sócios,
das vítimas Marcelo Targino de Lima e Aleudson Moura de
Souza,  sem que  estas  tenham dado  consentimento  para
integrarem dita sociedade, causando-lhes prejuízos.
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Narra,  ainda,  a  denúncia  que  os  ofendidos  são  pessoas
pobres e de pouca instrução, tanto que um deles trabalha nas
ruas  como  “flanelinha”  e  o  outro  como  “vendedor
ambulante”, tendo o primeiro réu lhes procurado para pedir
seus  documentos  pessoais,  pois  havia  prometido  a  eles
emprego com carteira assinada para ganharem um salário
mínimo,  enquanto  o  segundo  e  terceiro  denunciados,
proprietários  da  empresa  Bayeense  Comércio  e
Representações Ltda, indicaram o quarto réu, contador desta
firma, para providenciar a abertura da pseudo empresa.

Conta, mais, a exordial que o primeiro acusado levou as
vítimas ao escritório do quarto increpado e este, ao abrir
a firma fictícia, permaneceu como seu contador durante o
período do seu funcionamento, cerca de 1 (um) e meio,
tempo  em  que  os  seus  verdadeiros  proprietários  e
administradores,  o  segundo  e  terceiro  denunciados,
movimentaram grande quantidade de mercadorias,  sem
recolher  os  tributos  dessas  transações,  culminando  o
débito  de  R$  16.950.879,60  (dezesseis  milhões,
novecentos e cinquenta mil, oitocentos e setenta e nove
reais  e  sessenta  centavos),  sob  a  responsabilidade  das
vítimas, consideradas “laranjas” da empresa, gerando a
Certidão  da  Dívida  Ativa  decorrente  do  procedimento
administrativo fiscal, além de elas suportarem o ônus da
execução fiscal no mencionado valor.
[...].
Concluída  a  instrução e  oferecidas  as  alegações  finais
pelo Ministério Público (fls. 434-435) e pela Defesa de
cada  réu  (fls.  439-446 e  453-456),  o  MM Juiz  julgou
procedente, em parte, a denúncia, para absolver os réus
Vital  Rodrigues  de  Melo  e  Tancredo Mariz  Neto,  nos
termos do art. 386, VII, do CPP. Em seguida, quanto ao
acusado Marcondes Antônio de Araújo, após se deter na
máxima de que os denunciados se defendem dos fatos
narrados na denúncia e não da tipificação legal imputada
pelo  órgão  ministerial,  procedeu  à  adequação  de  suas
condutas, por meio da emendatio libelli, quando incidiu,
além do delito discorrido na inicial acusatória (art. 171,
caput, c/c o art. 71, ambos do CP), o crime do art. 1°, I e
II, da Lei 8.137/90, condenando-o da seguinte forma:”

Nota-se, nitidamente, a mesma identidade, em comparativo às duas
ações penais, de vítimas (Marcelo Targino de Lima, Aleudson Moura de Sousa e erário),
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de delitos (crimes de estelionato e contra ordem tributária), de tempo (período de 2001 e
2002),  de  local/empresa  (“Comercial  de  Alimentos  Bom  Filho  Ltda”)  e  de  modus
operandi (utilização de duas pessoas humildes de nomes limpos para figurarem como
sócios fictícios da firma, sem que elas tenham dado consentimento ao réu para integrarem
a sociedade fraudulenta, causando-lhes prejuízos, além de danos ao erário).

Ressalte-se,  outrossim,  que  a  causa  de  pedir  destes  autos  não  é
“mais larga”, e sim rigorosamente a mesma da outra ação penal.

Tendo em vista que o decreto condenatório de uma das idênticas
ações penais já transitou em julgado no dia 26.2.2014, significa dizer que tal decisão se
encontra alcançada pelo manto sagrado da coisa julgada, e,  como bem ensina Renato
Brasileiro de Lima (in Manual de Processo Penal. 3. ed., Salvador: Jus Podivm, 2015,
pág.  1.101),  só há coisa  julgada “a  partir  do momento em que não for  mais  cabível
qualquer recurso, ou tendo ocorrido o exaurimento das vias recursais”.

Nessa linha de raciocínio, configurada está a litispendência, que, na
lição do sabatinado Renato Brasileiro de Lima (id ibidem, p. 1099-1100), “ocorre quando um
mesmo acusado encontra-se respondendo a dois processos penais condenatórios distintos,
porém relacionados  à  mesma imputação [...],  bastando que acusado e  imputação sejam
semelhantes nos dois processos”, pois o “pedido formulado na ação penal condenatória é
sempre genérico de condenação” e, portanto, “não serve para distinguir duas ações”.

A propósito, vejamos o entendimento do E. STJ:

“A litispendência  guarda  relação  com  a  ideia  de  que
ninguém pode ser processado quando está pendente de
julgamento  um  litígio  com  as  mesmas  partes  (eadem
personae), sobre os mesmos fatos (eadem res), e com a
mesma pretensão (eadem petendi),  que  é  expressa  por
antiga  máxima  latina,  o  ne  bis  in  idem.”  (STJ  -  HC
229.650/SP,  Rel.  Ministro Rogério Schietti  Cruz -  DJe
15.03.2016)

Portanto,  considerando que esta  ação penal  foi  ajuizada  em data
posterior, ou melhor, sequer se operou o recebimento da denúncia, não resta alternativa
senão a de extinguir o presente feito, sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, V,
do Código de Processo Civil, c/c o art. 3° do Código de Processo Penal.

Sobre o assunto, eis a jurisprudência pátria:

“Tratando-se  a  litispendência  da  identidade  de  partes,
tempo e do evento que originou as ações penais, inafastável
o  reconhecimento  do  bis  in  idem.  Configurada  a
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litispendência,  impõe-se  a  extinção  do  Processo  […].”
(TJMG  -  APC  0172167-40.2016.8.13.0223  -  Rel.  Des.
Edison Feital Leite - Publ. 28.02.2018)

“APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA.
PRELIMINAR.  LITISPENDÊNCIA  VERIFICADA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE
MÉRITO. - Impõe-se o reconhecimento da litispendência
na hipótese em que o agente responde a dois processos pelo
mesmo  fato  criminoso,  extinguindo-se  a  segunda  ação
penal,  sem  julgamento  de  mérito.”  (TJMG  -  APC
10049.14.001650-9/001  -  Relator  Des.  Renato  Martins
Jacob - DJe 06/11/2017)

“APELAÇÃO  CRIMINAL  -  AMEAÇA  -
DUPLICIDADE DE AÇÕES PENAIS - IDENTIDADE
DO  LASTRO  FÁTICO  -  LITISPENDÊNCIA
CARACTERIZADA  -  NON  BIS  IN  IDEM  -
NULIDADE RECONHECIDA - RECURSO PROVIDO.
Já  tendo o  acusado sido  denunciado e  condenado,  em
feito distinto, pela mesma conduta delitiva que ora se vê
processado, impossível o prosseguimento da ação penal,
por  configurar  manifesto  bis  in  idem.  Deste  modo,
caracterizada  a  litispendência,  é  de  rigor  o
reconhecimento da nulidade da sentença condenatória e a
consequente extinção do feito sem resolução do mérito.”
(TJMG -  APC 1.0024.14.091894-7/001  -  Relator  Des.
Furtado de Mendonça - j. 08/11/2016).

“A litispendência é causa de extinção sem resolução de
mérito  do  processo  posteriormente  ajuizado,  por
inobservância  de  pressuposto  processual  negativo.
Assim, pouco importa que em um dos feitos já tenha sido
proferida  sentença.  Tratando-se de ação penal  ajuizada
para apuração de mais de um fato, sendo que, quanto a
um deles já tramitava (com denúncia recebida, inclusive)
outro  processo  criminal,  há  que  se  reconhecer  que  a
litispendência  existia  desde  a  origem da  segunda  ação
penal,  o  que  equivale  a  dizer  que  todo  o  trâmite
processual  desse  feito,  no  que  tange  à  conduta
denunciada em duplicidade, restou eivado de nulidade.
(TJPB  -  APC  0002340-51.2010.815.0331  -  Rel.  Des.
João Benedito da Silva - DJe 16.08.2016).
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“APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PERTURBAÇÃO
À  TRANQUILIDADE.  VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA  E
FAMILIAR  CONTRA  A  MULHER.  RECURSO  DO
MINISTÉRIO  PÚBLICO.  PRELIMINAR  DE  OFÍCIO.
LITISPENDÊNCIA DO SEGUNDO FATO. EXTINÇÃO
DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. [...]. 1.
Impõe-se  a  extinção  do  processo,  sem  resolução  de
mérito, exclusivamente em relação ao segundo fato, por
litispendência, tendo em vista ser objeto de julgamento
em outra ação penal em curso (art. 267, V, § 3º, CPC).
[...]. Preliminar acolhida, de ofício, e, no mérito, recurso
desprovido.”  (TJDFT  –  APC  20130310178375  -  Rel.
Des. Silvânio Barbosa dos Santos - DJe 22.07.2015).

Ante o exposto, em desarmonia com o parecer da douta Procuradoria
de Justiça,  nego provimento ao recurso em sentido estrito, para  acolher a preliminar
suscitada pela defesa, no sentido de julgar extinto o presente feito, sem resolução de mérito,
por reconhecer a litispendência, em proveito do réu Marcondes Antônio Araújo quanto às
imputações pela prática dos delitos definidos nos arts. 1°, II (três vezes), e 12, I, ambos da
Lei n° 8.137/1990, c/c os arts. 69 e 71 do Código Penal, e do art. 171, caput (duas vezes),
c/c o art. 29, ambos do Estatuto Repressivo, o que faço com base no art. 485, V, e § 3°, do
Código de Processo Civil, c/c o art. 3° do Código de Processo Penal.

É o meu voto.

A cópia deste acórdão serve de ofício para as comunicações judiciais.

Presidiu ao julgamento, com voto, o Desembargador Carlos Martins
Beltrão  Filho, Presidente  da  Câmara  Criminal  e  Relator,  dele  participando  os
Desembargadores  Marcos  William de Oliveira  e  João Benedito  da  Silva.  Impedido o
Desembargador  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos.  Ausente,  justificadamente,  o
Desembargador Arnóbio Alves Teodósio.

Presente à Sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Amadeus Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões “Des.  Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 5
(cinco) dias do mês de abril do ano de 2018.

João Pessoa, 6 de abril de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                          - Relator -
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