
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL ( Processo n. 0000392-64.2009.815.0281)
Relator        : Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior
Apelante     :José Benício de Araújo Filho 
Advogado   : Eduardo de Araújo Cavalcanti e outros
Apelado      :Ministério Público Estadual

PENAL.  Apelação  criminal.  Crime  de  responsabilidade. Ex 
-prefeito.  Contas  rejeitadas  pelo  TCE.  Procedimento 
administrativo. Crime de dispensa irregular de licitação (art. 89 
da Lei nº 8.666⁄1993). Desvio de renda pública (art. 1º, I,  do 
Decreto-lei  n.  201/67).  Estelionato  (art.  171,  CP).  Concurso 
material.  Prejudicial  de  mérito.  Sentença  condenatória  com 
trânsito  em  julgado  para  a  acusação.  Prescrição  retroativa. 
Extinção da punibilidade. Provimento.

- Verificado o transcurso do prazo prescricional entre a data do  
recebimento  da  denúncia  e  a  publicação  da  sentença,  com  
trânsito em julgado para a acusação, impõe-se a decretação da  
extinção  da  punibilidade  em  face  da  materialização  da  
prescrição retroativa;

_ Provimento.
 

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 à apelação criminal, para  reconhecer a prescrição da 
pretensão punitiva, na modalidade retroativa, e declarar extinta a punibilidade nos termos 
do voto do Relator, e em harrmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

R E L A T Ó R I O
AC 00003926420098150281_05.doc

1 de 5



Trata-se  de  Apelação  Criminal  interposta  por  José  Benício  de 
Araújo Filho que tem por escopo impugnar sentença proferida pelo Juiz de Direito da 
Vara Única da Comarca de Pilar que o condenou pelos crimes previstos no art. 89 da Lei 
8.666/931, art. 1º, I do Decreto-Lei 201/1967 e art. 171, VI, do Código Penal.

Infere-se dos autos que o réu foi  denunciado por ter infringido os 
seguintes tipos penais: 1) art.  89 da Lei n. 8.666/93, sob a acusação de ter efetuado 
despesas com compra de combustível e com transporte de pessoas sem a realização do 
processo licitatório; 2) art.  1º,  XIV, do Decreto-lei  n.  201/67, acusado de ter pago aos 
funcionários públicos municipais salário inferior ao mínimo vigente no país, como também 
não recolheu as contribuições previdenciárias do INSS, e assim, negou execução a lei 
federal, por duas vezes; 3) art. 1º, I, do Decreto-lei n. 201/67, sob a acusação de ter se  
apropriado de rendas públicas ou desviá-las em proveito próprio ou alheio, em virtude da 
auditoria ter constatado que houve excesso de gasto com combustível (óleo diesel); e art.  
171, VI, do CP, acusado de ter emitidos cheques sem provisão de fundos.

Requereu a condenação pelos crimes acima descritos em concurso 
material (art. 69, CP), fs. 02/09.

O magistrado a quo julgou parcialmente procedente a denúncia, ao 
reconhecer a prescrição dos crimes previstos no art. 1º, XIV2, do Decreto-lei n. 201/67, ao 
negar execução de lei federal, por duas vezes, ao pagar aos funcionários públicos salário 
inferior  ao  mínimo  e  não  recolher  as  contribuições  previdenciárias  ao  INSS,  sob  o 
fundamento de que, entre a data do crime, referente ao exercício como prefeito no ano de  
2001, e o recebimento da denúncia, em 20/05/2010, decorreu o prazo prescricional de 
oito anos previsto para a pena máxima da pena máxima prevista que é de 3 (três) anos, 
nos termos do § 1º3 do art. 1º do Decreto-lei n. 201/67.

Absolveu  o  réu  da  acusação  de  ter  efetuado  despesas  com 
transporte  de  pessoas  sem  a  realização  do  processo  licitatório  (art.  89  da  Lei  n. 
8.666⁄1993;  e  o  condenou  por  ter  efetuado  despesas  com  compra  de  combustível, 
infringindo a norma prevista no art. 89 da Lei de Licitações, condenando-o a pena de 4 
(quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa; como também o condenou pela infração 

1Art.  89.   Dispensar ou inexigir  licitação fora  das hipóteses previstas em lei,  ou deixar  de observar  as  
formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade:

Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa. 
2Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, 
independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:

(...)
XIV - Negar execução a lei federal, estadual ou municipal, ou deixar de cumprir ordem judicial, sem 

dar o motivo da recusa ou da impossibilidade, por escrito, à autoridade competente;
3Art. 201.

(...)
§1º Os crimes definidos neste artigo são de ação pública, punidos os dos itens I e II, com a pena de  

reclusão, de dois a doze anos, e os demais, com a pena de detenção, de três meses a três anos.
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do art. 1º, I, do Decreto-lei n. 201/67, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de 
reclusão e 13 (treze) dias-multa; e, por fim, em razão de ter infringido o art. 171, VI, do 
CP, o condenou ao cumprimento da pena privativa de liberdade pelo período de 1 (um) 
ano e 4 (quatro) meses de reclusão (sentença fs. 366/379), em concurso material. 

Em suas razões,  o apelante argui o reconhecimento da prescrição 
retroativa, sob o argumento de que entre a data de fato, exercício do mandato de prefeito 
no ano de 2001 e a data do recebimento da denúncia, em 20/05/2010, decorreu o período  
de 8 (oito) anos, e assim atingiu o prazo prescricional previsto para as penas que lhe 
foram impostas, nos termos do art. 109 do Código Penal.

Aduz que à época do crime vigorava a lei que permitia a data do fato 
como termo inicial  do prazo prescricional,  e que as alterações advindas com a Lei  n. 
12.234/2010 não se aplicam ao caso em comento, sustentando que todos os crimes estão 
prescritos. 

O  Ministério  Público  apresentou  contrarrazões,  pugnando  pelo 
provimento da apelação, para que seja extinta a punibilidade em virtude da prescrição (fs. 
424/427).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento da apelação, 
para que seja extinta a punibilidade em virtude da prescrição (fs. 433/438).

É o relatório.

_ VOTO _ Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior (Relator)

1.  PREJUDICIAL  DO  MÉRITO.  PRELIMINAR  DE  PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSÃO 
PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE RETROATIVA:

A preliminar de prejudicial do mérito deve ser reconhecida. 

Com efeito, à época do fato vigia o § 2º4 do art. 110 do CP, que admitia 
a data do crime por termo inicial do prazo prescricional, na hipótese da prescrição com 
trânsito em julgado para a acusação em que se regula pela pena aplicada, tendo em vista  
que as alterações advindas com a Lei n. 12.234/2010, somente passaram a vigorar em 
05/05/2010, data da sua publicação, não se aplicando aos crimes cometidos antes da sua 
vigência. 

Dessa forma, in casu, considerar-se-á a data do fato como termo inicial 

4Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se julgado pela pena  
aplicada  e  verifica-se nos  prazos fixados no  artigo  anterior,  os quais  se aumentam de um terço,  se  o 
condenado é reincidente.

(…) 
§ 2º - A prescrição, de que trata o parágrafo anterior, pode ter por termo inicial data anterior à do 

recebimento da denúncia ou da queixa.
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da prescrição.

Assim, de acordo com as condenações impostas, deve-se verificar em 
qual dos lapsos temporais previstos no artigo 109 do CP, a pretensão punitiva do Estado 
haverá de ser alcançada pela prescrição, salientando que na forma do art. 119 do CP, 
havendo concurso de crimes, como na hipótese em apreço, a extinção da punibilidade 
incidirá sobre a pena de cada um.

Pois bem. Infere-se que o apelante foi condenado as penas privativas 
de liberdade pelo período de: a) 4 (quatro) anos de reclusão, por ter infringindo o art. 89,  
Lei de licitações; b) 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, por ter descumprindo o 
determinado no art. 1º, I, do Decreto-lei n. 201/67;  e c) 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de  
reclusão, pela prática do crime de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal. 

Vê-se, portanto que, em relação aos dois primeiros crimes,  o prazo 
prescricional é de 8 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV5, do CP, e o último prescreve 
em 4 (quatro) anos, de acordo com o inciso V6 do mesmo artigo penal.

Destarte, infere-se que os crimes estão prescritos, porquanto entre o 
ano de 2001 e o recebimento da denúncia, ocorrido em 20/05/2010 (f. 254), decorreu o 
período de 9 (nove) anos, atingindo, pois, o prazo prescricional das penas pelas quais o 
apelante foi condenado. 

Nesses termos, por ser matéria de ordem pública, a prescrição deve 
ser conhecida e declarada em qualquer fase do processo, podendo, até mesmo, ser de 
ofício, nos termos do art. 617 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, dou provimento à apelação, e julgo prejudicado 
o exame de mérito, em razão da prescrição punitiva retroativa, de maneira que declaro 
extinta a punibilidade referente aos crimes previstos no art. 89 da Lei de Licitação, o art. 
1º, I, do Decreto-lei n. 201/67 e art. 171 do CP, nos termos do art. 107, IV, do Código 
Penal8.

É o voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador  João 
Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os Excelentíssimos 

5Art. 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: 
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
6 ;
7   Art. 61.  Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de  
ofício.
8Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela prescrição, decadência ou perempção;
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Senhores  Desembargadores  Luiz  Sílvio  Ramalho  Júnior,  relator,  José  Guedes 
Cavalcanti  Neto  (Juiz  de  Direito  convocado  para  substituir  o  Exmo.  Sr.  Des.  Carlos 
Martins Beltrão Filho), revisor, e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado 
para substituir o Exmo. Sr. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos).

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

Sala de Sessões da Câmara Criminal "Des. Manoel Taigy de Queiroz 
Mello Filho" do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 14 de 
abril de 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior
                Relator
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