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APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  DISPENSA
DE  LICITAÇÃO  FORA  DAS  HIPOTESES
LEGAIS.  ART.  89  DA  LEI  Nº  8.666/93.
CONDENAÇÃO.  INCONFORMISMO
DEFENSIVO.  PRELIMINAR.  PRESCRIÇÃO  DA
PRETENSÃO  PUNITIVA,  NA  SUA  FORMA
RETROATIVA. PENA IN CONCRETO. DECURSO
DO  LAPSO  TEMPORAL  ENTRE  A  DATA  DO
FATO  E  O  RECEBIMENTO  DA  DENÚNCIA..
CRIME  COMETIDO  ANTES  DA VIGÊNCIA DA
LEI 12.234/10. TRÂNSITO EM JULGADO PARA
A ACUSAÇÃO. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. DECLARAÇÃO QUE SE IMPÕE.
MATERIA  DE  MÉRITO.  PREJUDICADA.
PROVIMENTO DO RECURSO. 

Transitada  em  julgado  a  sentença  condenatória
para a acusação e verificando que entre a data do
fato ao recebimento da denúncia transcorreu lapso
prescricional superior ao determinado pela pena in
concreto, impõe-se o reconhecimento da extinção
da  punibilidade  em  favor  do  agente,  pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do
Estado, em sua modalidade retroativa.

Em  se  tratando  de  crime  cometido  antes  da
vigência  da  Lei  12.234/10,  é  possível  o
reconhecimento da prescrição retroativa tendo por
termo  inicial  data  do  fato  e  o  recebimento  da
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denúncia.

Resta prejudicada a análise da matéria referente
ao  mérito,  face  a  existência  da  prescrição  da
pretensão punitiva estatal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado

da Paraíba, por unanimidade, em  DECLARAR  EXTINTA A  PUNIBILIDADE

PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Criminal interposta por José Marcos da

Silva  (fl.333), contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da

comarca de Sapé/PB (fls.316/330), que o condenou a uma pena de 03 (três)

anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, pela prática do

delito previsto no  artigo 89 da Lei nº 8.666/93,  sendo substituída por duas

restritivas  de  direito,  consistente  em  prestação  pecuniária  e  prestação  de

serviços a comunidade. 

Em  suas  razões  (fls.346/351),  o  apelante  alega,

preliminarmente, a ocorrência de prescrição retroativa, dai porque, requer a

extinção da punibilidade. No mérito, alega inexistência de dolo, e de ausência

de prejuízo ao erário, pugnando, por absolvição.

Contrarrazoando  (fls.354/358),  o  representante  do  Ministério

Público posiciona-se pela rejeição da preliminar, e no mérito, o desprovimento

do apelo.

Nesta  Superior  Instância,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  por

meio  do  Procurador  de  Justiça  José  Roseno  Neto,  pugna  pelo  provimento

Desembargador João Benedito da Silva
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parcial do apelo, para que seja reformada a sentença, a fim de ser declarada a

extinção de punibilidade pela ocorrência da prescrição retroativa.(fls.365/368).

É o relatório. 

V O T O: 

Depreende-se dos autos que o Apelante  José Marcos da Silva

foi condenado a  uma pena de  03 (três) anos de reclusão  e  10 (dez) dias-

multa, como incurso nas sanções do art. 89 da Lei nº 8.666/93, acusado de

ter  contratado  serviços  sem  o  devido  processo  licitatório,  no  biênio  de

2003/2004, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Sobrado/PB. 

Irresignado,  o  Apelante  veio  a recorrer,  alegando,  em sede de

preliminar, a extinção de punibilidade pela prescrição retroativa, e no mérito,

absolvição.

Da preliminar - extinção da punibilidade.

Ab initio, acolho a preliminar suscitada pelo Apelante, consistente

na ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade

retroativa, pela pena in concreto aplicada.

Pois bem, afere-se do caderno processual que os fatos narrados

na exordial ocorreram no exercicio financeiro de 2003/2004, sendo a denúncia

recebida em 30.01.2013 (fl. 261). 

Por  outro  lado,  a  pena  privativa  de  liberdade  imposta  na  r.

sentença foi de 03 (três) anos de reclusão, vindo a transitar em julgado para a

acusação que, devidamente intimada (fl. 330v), não recorreu.

Pela  prescrição  retroativa,  modalidade  de  causa  extintiva  de

Desembargador João Benedito da Silva
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punibilidade, o prazo prescricional regula-se pela pena em concreto, ou seja, a

aplicada pelo juiz na sentença, a teor do disposto no artigo 109, caput c/c artigo

110, §1º, todos do Código Penal, in verbis:

 

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.

§  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.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010). 

Registro, por oportuno, que como visto acima, apesar de o artigo

110, § 1º do Código Penal, com a sua atual redação, vedar o reconhecimento

da prescrição retroativa tendo por termo inicial data anterior à da denúncia ou

queixa,  trata-se  de  alteração  determinada  pela  Lei  nº.  12.234/10,  não  se

aplicando a fato praticado anteriormente, por se tratar de evidente novatio legis

in  pejus,  submetendo-se,  portanto,  à  regra  da  irretroatividade  maléfica.

Por  conseguinte,  como  o  fato  foi  cometido  em  2003/2004,

considera o período anterior ao recebimento da denúncia ou queixa no cálculo

da prescrição retroativa, consoante a antiga redação do § 2º do artigo 110 do

Código Penal, que foi revogado pela Lei 12.234/2010. In verbis: 

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
reincidente.  (Redação dada pela  Lei  nº  7.209,
de 11.7.1984)
(...)

§  2º  -  A prescrição,  de que trata o parágrafo

Desembargador João Benedito da Silva
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anterior, pode ter por termo inicial data anterior
à do recebimento da denúncia  ou da queixa.
(Redação anterior à Lei 12.234, de 2010)

No caso, ao acusado foi imposta uma reprimenda definitiva de 3

(três) anos de reclusão, portanto, o prazo prescricional a ser considerado, é  de

8 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal: 

Art.  109. A prescrição,  antes de transitar  em
julgado a sentença final, salvo odisposto nos
§§  1o  e 2º do art. 110 deste Código, regula-se
pelo  máximo da pena privativa  de liberdade
cominada ao crime, verificando-se: (Redação
anterior à 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.

Assim,  considerando  que  entre  a  data  do  fato  (2003/2004)  e  o

recebimento da denúncia, em 30 de janeiro  de 2013 (fl.261),  transcorreram

mais de 08 (oito) anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão

punitiva, na modalidade retroativa, pela pena in concreto aplicada.

Por outro lado, é válido ressaltar que, além de ser condenado a uma

pena corporal, ao recorrente também fora imputada uma pena de multa,  no

entanto, a prescrição, além de atingir a pretensão punitiva estatal com relação

a pena privativa de liberdade, o faz, também, com relação à multa, nos termos

do artigo 114, II do Código Penal.

Diante  do  exposto,  declaro  extinta  a  punibilidade do  apelante

quanto ao crime do art. 89, caput, da Lei nº 8.666/93, face o reconhecimento da

prescrição  retroativa  da  pretensão  punitiva,  restando,  por  conseguinte,

prejudicada a análise do mérito.

Desembargador João Benedito da Silva
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É como voto.

                Presidiu o julgamento  o Excelentíssimo Senhor Desembargador

João  Benedito  da  Silva,  Decano  no  exercício  da  Presidência  da  Câmara

Criminal,  relator,  dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores

Desembargadores    Aluisio  Bezerra  Filho  (Juiz  de  Direito  com  jurisdição

limitada para substituir o Exmo. Sr. Des.   Luis Silvio Ramalho Junior) e  Carlos

Martins  Beltrão  Filho.  Ausente,  justificadamente,  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Arnóbio  Alves  Teódosio.  Presente  à  Sessão  o  Exmo.  Dr.

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, aos 15 (quinze) dias do mês de agosto do ano de 2017.

Des. João Benedito da Silva
                                                         RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


