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APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO
FALSO  (ART.  304,  do  CP).  CONDENAÇÃO.
PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSÃO  PUNITIVA.
EXTINÇÃO  DA PUNIBILIDADE.  PROVIMENTO
DO RECURSO.

Constatando  a  ocorrência  da  prescrição  da
pretensão  punitiva  estatal,  por  ser  matéria  de
ordem  pública,  deve  ser  reconhecida  tão  logo
observada.

Julga-se  extinta  a  punibilidade  diante  do
reconhecimento de prescrição retroativa.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  por  unanimidade,  em,  DECLARAR  EXTINTA  A  PUNIBILIDADE,
PELA  PRESCRIÇÃO,   NOS  TERMOS  DO  VOTO  DO  RELATOR,  EM
DESARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal  interposta,  à  fl.  261,  por

Josemário Dias da Costa contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da

1ª Vara da comarca de Ingá/PB, que o condenou a uma pena de 02 (dois)

anos de reclusão e 10 dias-multa, pela prática delitiva esculpida no art. 304,

do  CP.,  a  qual  foi  substituída  por  duas  penas  restritivas  de  direito,  nas

modalidades de prestação de serviços à comunidade e limitação de finais de

semana. 
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Em suas razões recursais (fls. 275/286), o apelante vem pugnar

que seja afastada a pena de limitação de finais de semana, alegando que o

cumprimento da aludida reprimenda prejudicaria  suas atividades laborais e,

consequentemente, comprometeria o sustento de sua família.

Em  contrarrazões (fls.  279/286),  o  Ministério  Público  de  1ª

Instância requereu o improvimento do apelo, por sustentar que o recorrente

não juntou documentação hábil a comprovar suas alegações recursais.

Parecer da douta procuradoria de Justiça, da lavra do Procurador

Álvaro  Gadelha  Campos,  opinando  pelo  reconhecimento,  de  ofício,  da

prescrição da pretensão punitiva estatal (fls. 291/293).

É o relatório.

VOTO

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face de José

Josemário Dias da Costa, ora recorrente, dando-o como incurso nas sanções

penais do art. 304 do CP, por ter sido flagrado, no dia 02/03/2007, por agentes

da Polícia Rodoviária Federal, fazendo uso de CNH falsa, fato ocorrido na BR

230, cidade de Ingá/PB.

Narra  a  denúncia,  que,  na  tarde  do  dia  em questão,  Policiais

Rodoviários efetuavam fiscalização de rotina, quando abordaram o denunciado

e  solicitaram  que  apresentasse  documentação  pessoal  e  do  veículo  que

conduzia.

De  acordo  com a  exordial,  o  acusado  apresentou  sua  CNH –
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Carteira Nacional de Habilitação, ao passo que os agentes estatais realizaram

uma consulta ao Sistema INFOSEG e constataram a inexistência de registo

daquele condutor, o ora acusado, no referido sistema. Indagado a respeito da

origem do documento, o acoimado confessou que o adquiriu ilicitamente, no

Estado do Rio de Janeiro.

Ao  ser  interrogado  em  sede  policial  (fls.  07/08),  o  censurado

confessou  que  decidiu  “comprar”  sua  habilitação,  após  várias  tentativas

frustradas de obter o documento pelas vias lícitas; que adquiriu o documento

no DETRAN do Estado do Rio de Janeiro, a um suposto despachante; e que

acreditava que a CNH era verdadeira.

Recebida a denúncia em 13 de novembro de 2007 (fl. 56).

Interrogado, em juízo, por meio de carta precatória (fls. 75/76), o

réu manteve a confissão.

O feito tramitou sem a ocorrência de nenhuma causa suspensiva

da prescrição.

Processado,  regularmente,  o  feito,  veio  o Juízo sentenciante  a

julgar procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu a uma pena

de  02  (dois)  anos  de  reclusão  e  10  dias-multa,  sendo  a  pena  corpórea

substituída por duas penas restritivas de direito, nas modalidades prestação de

serviços à comunidade e limitação de finais de semana. 

A sentença foi publicada em 27 de janeiro de 2014 (fl. 249v.).

Irresignado,  o  apelante  vem suplicar  pela reforma no  decisum,

para que seja afastada a pena restritiva de direito consistente na limitação de
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finais de semana.

Desnecessário,  contudo,  adentrarmos  no  mérito  do  apelo,

porquanto verifico a existência de questão prejudicial a ser conhecida, de plano

e de ofício, por ostentar natureza de ordem pública. Trata-se da extinção da

punibilidade,  decorrente  da prescrição da pretensão punitiva  do Estado em

relação  ao  crime  imputado  ao  réu,  conforme  ressaltado  pela  Douta

Procuradoria de justiça.

Como é cediço, a prescrição da pretensão punitiva estatal pode

ocorrer pela pena em abstrato ou pela pena em concreto, que ocorre quando já

existente sentença condenatória transitada em julgado para a acusação (art.

110 do CP).

Pela  pena  em  concreto,  diz-se  que  a  prescrição  é  retroativa

quando ocorre antes da publicação da sentença em cartório, ou seja, entre os

marcos interruptivos previstos nos incisos I a IV do art. 117 do CP, in verbis:

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; 
II - pela pronúncia;
III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
IV  -  pela  publicação  da  sentença  ou  acórdão
condenatórios recorríveis;

De  outra  banda,  tendo  havido  o  trânsito  em  julgado  para  a

acusação, nos termos supra explanados, a prescrição passa a ser regulada

pela pena aplicada em concreto, em conformidade com o §1º do art. 110 do

CP:

Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a
sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e
verifica-se  nos  prazos  fixados  no  artigo  anterior,  os
quais se aumentam de um terço, se o condenado é
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reincidente.
§  1º  A prescrição,  depois  da  sentença  condenatória
com trânsito em julgado para a acusação ou depois de
improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada,
não  podendo,  em  nenhuma hipótese,  ter  por  termo
inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

No caso em análise, considerando que a pena foi fixada em  02

(dois) anos de detenção, aplica-se o prazo prescricional declinado no artigo

109, V do Código Penal, in verbis:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a
sentença  final,  salvo  o  disposto  no  §1º  do  art.  110
deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa
de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
[…]
V – em 4 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual
a  1  (um)  ano  ou,  sendo  superior,  não  excede  a  2
(dois).[...]” (grifei). 

Nesse diapasão, denota-se ultrapassado o período de 4 (quatro)

anos  entre  as  datas  de  dois  marcos  interruptivos  do  curso  prescricional:

recebimento  da  denúncia (13/11/2007) e  publicação  da  sentença

(27/01/2014).

Diante de tais considerações, a punibilidade do réu restou extinta,

nos termos do art. 107, inciso IV, do CP:

Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: 
(…)
IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

Outrossim, ainda que não estivesse caracterizada a prescrição,

nos termos já explanados neste voto, ocorreria a prescrição intercorrente, haja

vista que entre aquela data referente à publicação da sentença (27/01/2014)

e o presente momento, o lapso temporal também superou os 4 (quatro) anos.
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Nesse sentido, são os seguintes julgados:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ART.  240,  §  1º  DA  LEI  Nº
8.069/1990. CONDENAÇÃO. PENA. 2 (DOIS) ANOS DE
RECLUSÃO  PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE.
OCORRÊNCIA.  Tratando-se de recurso exclusivo da
defesa  e  tendo  em  conta  a  pena  aplicada  em
concreto,  observo  que  entre  a  publicação  da
sentença  condenatória,  e  a  data  presente  decorreu
lapso  superior  a  quatro  anos,  suficiente  para
determinar a extinção da punibilidade do agente pelo
advento da prescrição, na modalidade intercorrente.
Extinta  a  punibilidade  pela  prescrição  retroativa,  nos
termos do art. 109, inciso V, do Código Penal Brasileiro.
Reconhecimento de ofício. Decisão unânime. (TJPA; APL
0000422-71.2008.8.14.0070;  Ac.  172566;  Abaetetuba;
Terceira  Turma  de  Direito  Penal;  Rel.  Des.  Raimundo
Holanda Reis; Julg. 30/03/2017; DJPA 31/03/2017; Pág.
252) (grifo nosso)

APELAÇÃO  PENAL.  ART.  12,  DA  LEI  Nº  6.368/76.
ALEGAÇÃO  DE  INSUFICIÊNCIA  DE  PROVA  DE
AUTORIA  E  MATERIALIDADE.  EXTINÇÃO  DA
PUNIBILIDADE.  DECLARAÇÃO,  DE  OFÍCIO,  DA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXAME DO MÉRITO
PREJUDICADO.  A  prescrição  da  pretensão  punitiva,
depois de transitada em julgado a sentença condenatória
para  a  acusação,  observa  a  pena  aplicada  (art.  110,
caput, e § 1º do CP), de acordo com os prazos fixados
pelo art. 109 do CP. In casu, a publicação da sentença
condenatória  recorrível  ocorreu em 05.11.2007 e  até  a
data  da  presente  sessão  de  julgamento,  pendente
julgamento do recurso da defesa, transcorreram-se mais
de 08 (oito) anos. Assim, sendo constatado que entre a
data  de  publicação  da  sentença  condenatória
recorrível  e  o  julgamento  em segunda instância  do
recurso  exclusivo  da  defesa  transcorreu  lapso
temporal superior ao prazo prescricional determinado
pela pena aplicada, imperativo é o reconhecimento da
extinção  da  punibilidade  do  sentenciado  pela
prescrição  intercorrente.  EXTINÇÃO  DA
PUNIBILIDADE  PELA  PRESCRIÇÃO.  MÉRITO  DO
RECURSO PREJUDICADO. UNANIMIDADE. (TJPA; APL
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0000043-61.2000.8.14.0004;  Ac.  173196;  Almeirim;
Terceira  Turma  de  Direito  Penal;  Relª  Desª  Maria  de
Nazaré  Silva  Gouveia  dos  Santos;  Julg.  06/04/2017;
DJPA 12/04/2017; Pág. 273)  (grifo nosso)

No mais,  diante do reconhecimento da prescrição da pretensão

punitiva, resta prejudicada a análise das razões recursais.

Ante o exposto,  ex officio, com fulcro no art.  654, § 2º do CPP,

reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva em favor do recorrente, com

base no artigo 109, inciso V, 110, § 1º, 117, todos do Código Penal, para julgar

extinta a punibilidade nos termos do artigo 107, inciso IV, do mesmo Estatuto

Penal.

Forte  nessas  razões,  DECLARO  EXTINTA A PUNIBILIDADE,

ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito

imputado ao acusado.

É como voto.

          Presidiu  o  julgamento,  com  voto,   o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho,  Presidente da Câmara Criminal,

revisor,   dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores

João Benedito da Silva, relator, e  Márcio Murilo da Cunha Ramos. Presente à

sessão o Excelentíssimo Senhor Joaci Juvino da Costa Silva, Procurador de

Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, aos 10 (dez)

dias do mês de maio de 2018.

                      Des. João Benedito da Silva

                                        RELATOR
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