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APELAÇÃO  CRIMINAL.  EX-PREFEITO
MUNICIPAL.  IRREGULARIDADE  EM
CONTRATAÇÃO. FRAUDE EM PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO.  PREJUÍZO  AOS  COFRES
PÚBLICOS.  CONDENAÇÃO.  APELAÇÃO.
PREJUDICIAL  DE  MÉRITO.  PRESCRIÇÃO
RETROATIVA.  PENA  EM  CONCRETO.
APLICAÇÃO DOS ARTS. 107 (IV), 109 (V) E 110,
§1º, CP. SÚMULA N° 146 DO STF. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. PROVIMENTO RECURSAL.

Ocorrendo a incidência da prescrição retroativa, a qual
deve  ser  conhecida  e  declarada  a  extinção  da
punibilidade em qualquer fase processual, inclusive, de
ofício,  impõe-se  calcular  o  prazo estabelecido no art.
109  do  Código  Penal,  após  proferida  sentença
condenatória, tomando por base a pena in concreto.

Considerando que o fato praticado ocorreu durante  o
ano de 2009 e, por consequência, embora o art. 109, VI,
do CP, tenha sofrido alteração com o advento da Lei
12.234/2010,  elevando o prazo prescricional  para três
anos, se a pena máxima não ultrapassar um ano, impõe-
se aplicar, ante ao princípio da retroatividade da lei mais
benéfica, o Código Penal originário, mantendo o prazo
de  dois  anos  para  incidência  da  prescrição,  para  a
hipótese dos autos.

“A  prescrição  da  ação  penal  regula-se  pela  pena
concretizada na sentença, quando não há recurso da
acusação” (Súmula n° 146 do STF).
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V  I  S  T  O  S, relatados  e  discutidos  estes  autos  acima
identificados:

A C O R D A a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao apelo, para
declarar  extinta  a  punibilidade  do  apelante,  ante  a  incidência  da  PRESCRIÇÃO
RETROATIVA,  nos  moldes  dos  arts.  107,  IV,  109,  V  (sem  a  alteração  da  Lei
12.234/2010) e 110, §1º, todos do Código Penal, em harmonia com o parecer da douta
Procuradoria de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de denúncia formulada pela Procuradoria Geral de Justiça
do Estado da Paraíba em face de Romualdo Antônio Quirino de Sousa, na época, Prefeito
Constitucional do Município do Congo/PB, como incurso nas sanções do art. 1°, incisos
XVII, do Decreto-Lei nº 201/1967, e art. 89 (duas vezes) da Lei 8.666/93 c/c art. 69 do
CP, por ter praticado os seguintes atos:

Nomeado,  através  da  portaria  nº  009/09,  datada de 02/01/2009
(fls. 44/45), Francisco Solon de Farias, professor do Município de Coxixola/PB (fls.
47), para exercer o cargo de Secretário de Educação e Cultura da Cidade do Congo/PB,
gerando  acumulação  indevida  de  cargos  públicos.  Consta  dos  autos  que  o  referido
professor exerceu o cargo até 02/08/2010, quando foi exonerado, conforme portaria nº
171/2010 (fls. 1.310 – volume VI).

Narra a denúncia que “Consoante o levantamento realizado pela
equipe de auditoria do TCE-PB (fls. 1.210/1.211), Francisco Solon de Farias exercia
suas funções como professor no Município de Coxixola-PB, distante pelo menos 41Km
de Congo-PB, no turno matutino. Por outro lado, o horário de expediente na Prefeitura
do Congo-PB, onde exercia o cargo de Secretário Municipal de Educação, em regime
de  integral  dedicação  ao  serviço,  inerente  ao  cargo,  também  é  pela  manhã,  das
07h00min  às  13h00min,  sendo  evidente  a  incompatibilidade  de  horários  e
consequentemente, a ilegalidade da acumulação” (fls. 04).

Colhe-se, ainda, que o denunciado contratou, também, no ano de
2009, os servidores efetivos do próprio município (fls. 161), os professores Crisonaldo
Domingos  Pereira  dos  Santos  e  Antônio  Pereira  dos  Santos  Filho,  para  prestarem
serviços,  respectivamente,  de transporte e fornecimento de material  de construção à
edilidade, tendo pago naquele período R$9.340,00 (nove mil, trezentos e quarenta reais)
pelos serviços de transporte de pessoal, em viagens e estudantes durante o exercício
(fls. 51/123 e 127), além de R$23.489,93 (vinte e três mil, quatrocentos e oitenta e nove
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reais  e  noventa  e  três  centavos),  pelo  fornecimento  de  material  de  construção  (fls.
162/238 e 240/301, volume II).

Diante  da  vedação  legal,  com base  no  art.  9º,  III,  da  Lei  das
Licitações, ambos os servidores efetivos exercem a função de professores e, ao mesmo
tempo,  foram  contratados  pela  prefeitura  para  prestarem  serviços,  sem  o  devido
processo licitatório, numa total afronta aos princípios norteadores que envolvem uma
licitação.

Por fim, durante o exercício de 2009,  o município criou a Lei
Municipal  nº  067,  de  24/08/2009,  abrindo  crédito  suplementar  no  valor  de
R$780.536,00  (setecentos  e  oitenta  mil,  quinhentos  e  trinta  e  seis  reais),  sem
autorização  legislativa,  cujo  efeito  retroagiu  a  data  de  01/07/2009,  conforme  texto
normativo de fls. 312/313 (volume II), contrariando preceito constitucional contido no
art. 167, V, da Constituição Federal de 1988.

Petição assinada por cinco vereadores do Município do Congo/PB
denunciando as diversas arbitrariedades do acusado (fls. 14/36).

Notificado o prefeito para dar conhecimento acerca da instauração
de procedimento administrativo (fls. 631 – volume III), este peticiona as fls. 632/633
requerendo a juntada de procuração e dilação do prazo para apresentação de defesa
escrita. Deferido (fls. 635/v).

Em sua defesa, o indiciado pugnou pelo total arquivamento do
procedimento alegando inexistir qualquer tipo de irregularidade apontada (fls. 638/649
– volume IV). Juntou os documentos de fls. 650/901 (volume IV) e 903/1.189 (volume
V).

Oficiado  ao  Tribunal  de  Contas  do  Estado  da  Paraíba  sobre  a
existência de procedimento a apurar os fatos relatados na representação de fls. 14/36
(volume I), o referido órgão se pronunciou aduzindo possuir denúncia no mesmo teor
(fls. 1.201 – volume V).

Ofício do Tribunal de Contas encaminhando as principais cópias
das peças do Processo TC nº 05724/10, referente a prestação de contas do Município
ido Congo/PB (fls. 1.209 – volume VI). Cópias (fls. 1.210/1.290 – volume VI).

Despacho  da  Comissão  de  Combate  aos  Crimes  de
Responsabilidade  e  à  Improbidade  Administrativa  solicitando  ao  Secretário  de
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Administração do Município do Congo/PB apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias,
cópias de diversos documentos (fls. 1.297/1.298 – volume VI).

Resposta  ao  ofício  supra  (fls.  1.300),  juntado  as  peças  de  fls.
1.302/1.339 (volume VI).

Em  03/04/2014,  os  autos  aportaram  nesta  Corte  de  Justiça,
distribuída perante os membros do Tribunal Pleno, tendo como Relator o Des. Joás de
Brito Pereira Filho,  que terminou notificar o acusado para oferecimento de resposta
escrita (fls. 1.355 – volume VI).

Às fls. 1.360/1.391 (volume VI), o investigado apresentou defesa,
arguindo,  preliminarmente,  atipicidade da conduta e inépcia da inicial  e,  no mérito,
requer o não recebimento da denúncia por ausência de justa causa no prosseguimento
do  feito  e  indícios  mínimos  de  lesão  ao  erário  ou  dolo.  Juntou  acórdão  do  TCE
aprovando as contas do denunciado, afastando imputação de débito (fls. 1.395/1.400), e
outros documentos de fls. 1.401/1.458 (volume VI) e 1.459/1.529 (volume VII).

A douta Procuradoria Geral de Justiça pugnou pelo recebimento
parcial da denúncia (fls. 1.532/1.544 – volume VII).

Em  16/07/2014,  o  Egrégio  Tribunal  Pleno  rejeitou,  por
unanimidade,  a  preliminar de  inépcia da exordial  e,  em seguida,  por igual  votação,
recebeu parcialmente a denúncia, sem afastamento e sem decreto de prisão preventiva,
conforme certidão de fls. 1.559 e Acórdão de fls. 1.560/1.572, de lavra do Des. Joás de
Brito Pereira Filho (volume VII).

Não  houve  interposição  de  recurso,  após  o  recebimento  da
denúncia pelo Tribunal Pleno (certidão de fls. 1.577 – volume VII).

Petição da defesa com pedido de adiamento (fls.  1.806/1.807 –
volume VII). Deferido (fls. 1.813 – volume VII).

Termo de audiência com oitiva e interrogatório, em mídia de CD
(fls. 1.837/1.839 – volume VII).

Às  fls.  1.848/1.849  (volume  VIII),  o  denunciado  peticionou
requerendo oficiar ao Tribunal de Contas do Estado e a Câmara Municipal acerca do
julgamento das contas do Município do Congo/PB, referente ao ano de 2009. Diligência
deferida pelo Relator (fls. 1.850 – volume VIII).
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Nova  petição  da  defesa  (fls.  1.902/1.905  –  volume  VIII)
requerendo a juntada dos documentos de fls. 1.906/1.926 (volume VIII).

Alegações finais do Ministério Público (fls. 1.929/1.940 – volume
VIII).

Petição  do  acusado  juntado  novas  peças  (fls. 1.942/1.957  –
volume VIII).

Vista a douta Procuradoria Geral de Justiça sobre os documentos
supra (fls. 1.958). Manifestação as fls. 1.960/1.962 (volume VIII).

Alegações finais do indiciado pugnando por sua absolvição, ante
a  atipicidade  ou  ausência  de  provas  (fls.  1.967/1.988 –  volume VIII).  Juntou  mais
documentos (fls. 1.989/2.002 – volume VIII).

Antecedentes criminais (fls. 2.022/2.023 – volume VIII).

Informação  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  acerca  da  não
candidatura a reeleição do denunciado a Prefeitura do Congo, ou de qualquer outro
município do Estado da Paraíba (fls. 2.034).

Decisão do Relator Des. Arnóbio Alves Teodósio declinando sua
competência para processar  e julgar o feito a vara da comarca de Sumé/PB, ante a
supressão da prerrogativa de foro (fls. 2.036). Ciência da Procuradoria Geral de Justiça
(fls. 2.039).

Às fls. 2.045/2.054, o MM. Juiz singular, Dr. Hugo Gomes Zaher,
julgou procedente o pleito acusatório, condenando o réu Romualdo Antônio Quirino de
Sousa  nas penas do art. 1º, inciso XIV, do Decreto-Lei nº 201/67, a cumprir 03 (três)
meses de detenção, em regime aberto, a qual foi substituída por uma pena restritiva de
direito  na  modalidade  de  prestação  pecuniária,  em  favor  de  entidade  pública  com
destinação social a ser indicada pelo juízo das execuções penais, no importe de 10 (dez)
salários mínimos, convertidos em bens de consumo duráveis (art. 45, §§1º e 2º, CP). Da
pena acarreta a inabilitação do acusado pelo prazo de 05 (cinco) anos, para exercício de
cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação. Por fim, o absolveu quanto aos delitos do
art. 1º, inciso XIV, do Decreto-Lei nº 201/67, com esteio no inciso III do art. 386 do CPP e
art. 89 da Lei 8.666/93, com base no inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal.

Inconformado, o acusado apelou as  fls.  2.057/2.058  (volume
VIII),  apresentando  suas  razões  em  segundo  grau  (fls.  2.068/2.087), arguindo,
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preliminarmente,  a  incidência  da  prescrição  retroativa  e,  no  mérito,  pugna  por  sua
absolvição alegando atipicidade material da conduta, eis que inexiste dolo, bem como
ilicitude  na  compra  de  materiais  de  construção  e  na  contratação  de  serviços  de
transporte.

Contrarrazões ministeriais (fls. 2.091/2.095  –  volume  VIII),
pugnando pelo provimento do apelo, reconhecendo a incidência da prescrição e, por
consequência, declarar extinta a punibilidade.

Instada a se manifestar no feito, a douta Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer encartado as fls. 2.097/2.104  (volume  VIII), opina pelo
reconhecimento da prescrição retroativa das penas.

É o relatório.

V O T O:

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Considera-se tempestivo o presente recurso, eis que a sentença foi
lavrada em 10/07/2017 (fls. 2.045/2.054), tendo o Ministério Público tomado ciência no
dia  27/07/2017  (fls.  2.054/v),  o  patrono  do  réu  intimado  via  DJE/PB  datado  de
17/07/2017  (fls.  2.056),  o  denunciado  através  de  mandado  de  fls.  2.062,  no  dia
01/08/2017, enquanto o apelo foi interposto em 21/07/2017 (fls. 2.057/2.058).

Estando  dentro  do  prazo  recursal  e  adequado,  CONHEÇO  da
apelação.

2. DO RECURSO

Primeiramente,  o  recorrente  pugna  pelo  reconhecimento  da
incidência  da  prescrição  retroativa  no  presente  caso,  situação  seguida  pelo  ilustre
Promotor de Justiça e a douta Procuradoria Geral de Justiça. Portanto, passo a analisar o
pleito.

2.1.  DA PREJUDICIAL DE  MÉRITO  –  Da  prescrição  da
pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa

É certo que a apelação devolve ao Tribunal todo o conhecimento
da matéria tratada, ante a amplitude de seu efeito devolutivo.
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Desse modo, analisando a prejudicial de mérito, suscitada pelas
partes, cujo entendimento restou consubstanciado pela douta Procuradoria de Justiça em
seu parecer  de  fls.  2.097/2.104 (volume VIII), ante  a  constatação da  incidência  do
instituto da prescrição retroativa, nos moldes do art. 109 (V) e 110 (§1º), com a redação
anterior a reforma da Lei 12.234/2010, do Código Penal, a seguir transcrito:

“Art.  109.  A prescrição,  antes  de  transitar  em julgado a
sentença final, salvo o disposto no parágrafo único do art.
110, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade
cominada ao crime, verificando-se:

[…];

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano
ou, sendo superior, não exceda a dois;”

“Art. 110. Omissis;

§1º  A  prescrição,  depois  de  sentença  condenatória  com
trânsito  em julgado para a acusação,  regula-se,  também,
pela pena aplicada e verifica-se nos mesmos prazos.”

Vislumbra-se  que  a pena aplicada, em concreto, pelo douto
magistrado de primeiro grau,  de  três  meses  de  detenção,  gera  incidência  do  prazo
prescricional de 02 (dois) anos, considerando que o fato ocorreu no ano de 2009, ou
seja, anterior a reforma produzida pela Lei 12.234, de 05/05/2010, que alterou o inciso
VI do art. 109 do CP, de dois anos para três anos, o decurso do prazo quando o máximo
da pena é inferior a um ano, como na hipótese dos autos.

Nesta senda, considerando o  Princípio da Retroatividade da Lei
mais benéfica, e que o crime foi praticado antes do advento da Lei nº 12.234/2010, a qual
alterou o Código Penal Brasileiro no tocante a prescrição, esta não se aplica, pois como se
trata de direito material sua aplicação imediata só ocorre nos delitos ocorridos a partir de
sua vigência, ou seja, em 06/05/2010.

Assim, na hipótese, pode a prescrição retroativa ser aplicada no
período que decorreu entre a consumação do crime e o recebimento da denúncia ou da
queixa, ou no período decorrido entre esta última causa de interrupção e a sentença. No
caso dos autos ocorreram as duas hipóteses.
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Dessa forma, verificada a incidência da prescrição pela pena em
concreto em algum desses módulos temporais, dá-se a prescrição retroativa, apagando,
consequentemente, a pena e todos e quaisquer efeitos da sentença condenatória, sejam
principais ou secundários.

In casu, tais requisitos se anteveem presentes, pois basta observar
que o apelante, com relação ao delito descrito na denúncia, foi condenado à pena definitiva
de 03 (três) meses de detenção, por um fato ocorrido em 2009 e a denúncia sido recebida
em 16/07/2014 (fls. 1.559).  A sentença, por sua vez, foi publicada em cartório no dia
10/07/207 (fls. 2.054/v).

Então,  para  efeito  de  cálculo,  contando  a  partir  da  data  do
recebimento da denúncia até a da publicação da sentença em cartório, verifica-se o decurso
de mais de 02 (dois) anos, repita-se, cuja pena em concreto aplicada foi de 03 (três) meses
de detenção, a teor do art. 109, VI, do CP, prescreve em 02 (dois) anos.

Ressalta-se que o dispositivo aplicável na situação em comento é
o previsto no Código Penal, antes da alteração procedida pela Lei nº 12.234/2010, uma
vez que a data do crime é anterior e, por ser mais benéfica, aplica-se a lei em vigência
na data do fato.

É importante observar que durante o interregno de mais de dois
anos, inexistiu qualquer outra causa de suspensão ou interrupção do processo ou do
próprio prazo prescricional, razão pela qual o referido período é contínuo.

Desta feita,  decorrido o lapso prescricional estabelecido na Lei
Penal (CP 109, VI), tanto entre o fato e o recebimento da denúncia, bem como entre o
recebimento da denúncia e o dia em que a sentença foi publicada, perde o Estado o jus
puniendi, pelo decurso de prazo.

A propósito,  reza  a  Súmula  n°  146  do  Pretório  Excelso:  “A
prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há
recurso da acusação”.

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. 61 do Código de Processo Penal.

Este, também, é o entendimento de Celso Delmanto: “A prescrição
da pretensão punitiva (“da ação”) é matéria de ordem pública. Em qualquer fase do
processo  –  de  ofício  ou  a  requerimento  das  partes  –  deve  ser  decretada,  quando
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reconhecida (CPP, art. 61). A prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se a qualquer
outra questão e precede ao mérito da própria ação penal.” (in Código Penal Comentado.
6. ed., São Paulo: Renovar, 2002, p. 219).

Assim, a condenação aplicada resta prejudicada, devida a extinção
da punibilidade prevista no art. 107 do Código Penal, in verbis:

“Art. 107. Extingue-se a punibilidade:

Omissis;

IV – pela prescrição, decadência ou perempção, (...)”

A jurisprudência assim se manifesta:

(…)  EXTINÇÃO  DA  PUNIBILIDADE  PELA
PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSÃO  PUNITIVA.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PENA IN
CONCRETO  NÃO  SUPERIOR  A  DOIS  ANOS.
PRESCRIÇÃO EM QUATRO ANOS.  TRANSCURSO DE
LAPSO  TEMPORAL  SUPERIOR.  PRESCRIÇÃO
VERIFICADA.  ORDEM  PARCIALMENTE  CONHECIDA
E, NESSA EXTENSÃO, CONCEDIDA. (…) 3. Verifica-se a
ocorrência  da  extinção  da  punibilidade  pela  prescrição  da
pretensão punitiva quando evidente nos autos o transcurso do
prazo fixado em lei entre os marcos processuais interruptivos
examinados (art. 109, inciso V, c.c. o art. 110, § 1.º, do CP), in
casu,  entre  o  recebimento  da  denúncia  e  a  prolação  da
sentença. (…) DECLARAR a extinção da punibilidade quanto
ao crime previsto no art. 296, §1.º, inciso I, do Código Penal,
em  razão  da  prescrição  da  pretensão  punitiva  estatal,  nos
termos do art. 107, inciso IV, c/c. os arts. 109, inciso V, e 110,
§ 1.º, todos do Código Penal. (HC 194.803/RS, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 16/04/2013,
DJe 23/04/2013).

Diante de todo o exposto, e em harmonia com o parecer da douta
Procuradoria de Justiça, julgo PROCEDENTE o apelo para DECLARAR EXTINTA
A  PUNIBILIDADE do  apelante  Romualdo  Antônio  Quirino  de  Sousa,  ante  a
incidência da PRESCRIÇÃO RETROATIVA, nos moldes dos arts. 107, IV, 109, VI, e
110, § 1°, todos do Código Penal.
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É o meu voto.

Presidi  a  Sessão  de  julgamento,  com  voto  de  Relator,  dele
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Márcio Murilo da Cunha
Ramos e Arnóbio Alves Teodósio.

Presente aos trabalhos o representante do Ministério Público,  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, em 05
de abril de 2018.

João Pessoa, 06 de abril de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
Relator
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