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Penal.  Crimes  de  Responsabilidade.
Condenação.  Irresignação  da  Defesa.
Preliminar.  Prescrição da Pretensão Punitiva.
Acolhimento. Provimento.

Havendo condenação e não ocorrendo recurso da
acusação, a pena concretizada na sentença deve
ser  utilizada  como  base  para  o  cálculo  de
prescrição  da  pretensão  punitiva,  a  teor  do
disposto no art. 109, caput, c/c os §§ 1º e 2º do
art. 110 do Código Penal.

Exsurgindo-se lapso temporal entre o recebimento
da denúncia e a publicação da sentença superior
ao previsto em lei,  isto tendo em conta a pena
concretizada,  impõe-se  seja  pronunciada  a
prescrição da pretensão punitiva do Estado, art.
110, § 1°, do CP.

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade, em  DECLARAR  EXTINTA  A
PUNIBILIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM HARMONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.  

R E L A T Ó R I O
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Trata-se  de  Recurso  Apelatório  interposto  por  João  Batista

Balduíno (fls. 1553/1554) contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da

Comarca  de  Picuí (fls.1538/1547),  o  qual,  dando  procedência  parcial  à

denúncia, condenou o réu, por infração às penas do art. 1º, III, do Decreto-lei

201/67,  a  uma pena de 1 (um)  ano e  03 (três)  meses de detenção,  a  ser

cumprida  no  regime  aberto  e  30  (trinta)  dias  multa.  A  pena  corporal  foi

substituída por uma pena restritiva de direitos.

Em  suas  razões  recursais  (fls.1585/1597),  o  apelante pleiteia,

preliminarmente,  o  reconhecimento,   da Prescrição Retroativa da Pretensão

Punitiva  Estatal,  considerando  o  quantum  da  pena  aplicado  na  sentença

condenatória.

No  mérito,  persegue  a  absolvição,  alegando  que  o  dolo  não

restou caracterizado e nem demonstrado na sentença. Sustenta que poderia

haver dolo do ex gestor,  ora recorrente, se ele tivesse destinado as verbas

advindas para atender em outro setor que não fosse de interesse público. No

entanto, não teria havido, em nenhum momento, a livre e manifesta vontade

em prejudicar a Administração Pública, devendo  ser absolvido.

Em contrarrazões apresentadas  às  fls.  1601/1609,  o  Ministério

Público pugnou pelo desprovimento do recurso interposto pelo apelante.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio

de  Parecer  de  fls.  1612/1618,  da  lavra  do  Procurador  Francisco  Sagres

Macedo Vieira opinou, preliminarmente, pelo reconhecimento da ocorrência da

Prescrição Retroativa da Pretensão Punitiva do Estado. 

É o relatório.

V O T O

Ricardo Vital de Almeida



Processo n.0000681-61.2008.815.0271 

Como visto, trata-se de  Recurso Apelatório  interposto por  João

Batista  Balduíno (fls.  1553/1554)  contra  sentença  proferida  pelo  Juízo de

Direito da Comarca de Picuí (fls.1538/1547), o qual, dando provimento parcial

à denúncia, condenou o réu, por infração às penas do art. 1º, III, do Decreto-lei

201/67,  a  uma pena de 1 (um)  ano e  03 (três)  meses de detenção,  a  ser

cumprida  no  regime  aberto  e  30  (trinta)  dias  multa.  A  pena  corporal  foi

substituída por uma pena restritiva de direitos.

Consta na exordial acusatória de fls. 1131/1138 (Vol. IV) que, “[...]

as contas relativas ao exercício financeiro de 2004, do Município de Picuí/PB,

apresentadas ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba pelo denunciado em

epígrafe, foram, após minuciosa Análise de Contas e Análise de Defesa, objeto

de  Parecer PPL TC n.  109/2006 (fls.  35) e Acórdão APL TC nº601/2006,

contrários a sua aprovação, bem como restou esclarecido que o increpado deu

causa a  uma série  de  irregularidades administrativas  na municipalidade em

realce que, traduzidas para o campo penal, importam na prática dos crimes

tipificados no Decreto-Lei nº 201/67 e Lei nº 8.666/93 [...]”.

Ainda, segundo o representante do Parquet:

1º FATO:
Deflui do estudo detido do caderno processual, que o
ex-Edil,  na  qualidade  de  Chefe  do  Executivo  Mirim
deste  Município,  promoveu  a  indevida  e  criminosa
transferência de verbas públicas em benefício próprio
através da atitude comissiva e dolosa consistente no
pagamento  de  quantias  astronômicas  com  diárias,
infringindo,  assim,  as  disposições  normativas  ínsitas
no art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei n. 201/67.
[…]
2º FATO: 
Colhe-se, ainda, dos registros gráficos em anexo, que
o  indigitado  em epígrafe  promoveu  a  aquisição  de
gêneros alimentícios  destinados a merenda escolar,
referente  aos  empenhos  de  nºs  2770,  2771,  2773,
2818 e 2940, no montante equivalente a R$ 23.586,20
[…], entre os dias 20 e 30.12.2004, portanto, após o
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encerramento do período letivo, sem que tenha havido
comprovação  dessa  mercadoria,  o  que  conduz  a
ilação  lógica  de  haver  o  denunciado  promovido,
indevidamente,  a  transferência  de  recursos  públicos
da edilidade para si e/ou terceiros, fato impulsionador
de sua submissão às sanções do art. 1º, inciso I, do
referido Decreto-Lei.
[...]
3º FATO:
Depreende-se  do  acervo  documental  acostado  ao
caderno processual, que o ex-Prefeito JOÃO BATISTA
BALDUÍNO,  sob falso pretexto de haver realizado
obras de recuperação e manutenção de escolas da
rede  municipal  e  na  secretaria  de  educação,
referente aos empenhos nºs 2788 e 2958, promoveu a
indevida transferência do patrimônio público para os
seus  cofres  particulares  e/ou  de  terceiros,
representando um prejuízo na ordem de R$ 15.112,00
[…], por consequência, incidiu o imputado nas iras do
inciso  I,  do  art.  1º,  do  multicitado  Decreto-Lei
201/67.
[…]
4º FATO:
Emerge  dos  autos  que  o  indigitado,  na  função  de
Prefeito  do  Município  de  Picuí  efetuou  despesas,
sem o precedente processo licitatório, num total de
R$ 151.960,00 […], correspondentes a 1,46% […] da
despesa orçamentária do referido Município.
Frise-se que tais atitudes, tomadas ao alvedrio da Lei
n.8.666/93,  com suas  alterações  posteriores,  sem o
devido respeito,  além de caracterizar o ato ímprobo,
descrito  no art.  10,  inc.VIII  da Lei  n.8429/92,  reflete
incursões  na  figura  típica  penal  descrita  no  art.  89
daquela Lei.
[…]
5º FATO:
Consta do caderno processual que o ex-Burgomestre
inobservou o percentual de aplicação dos recursos
do FUNDEF com a remuneração dos profissionais do
magistério,  vez  que  destinou  apenas  55,56%,
percentual  esse,  inferior  ao  mínimo  exigido  pela
Constituição da República – Lei das Leis.
[…]
Portanto, o increpado incorreu no tipo penal descrito
no  art. 1º, inc. XIV do Decreto-lei nº 201/67,  posto
que, negar a execução de uma norma constitucional é
ainda mais gravoso que negar a execução de uma lei
ordinária, seja ela federal ou estadual.
6º FATO:
Revelam as provas pré-processuais sub exame, que o
ex-Edil,  desobedecendo  ao  disposto  pela  Lei  de
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Diretrizes e Bases da Educação,  realizou despesas
com recursos do FUNDEF, para financiar gastos não
inerentes  ao  Ensino  Fundamental.  É  que  os
relatórios de auditoria realizados pela unidade técnica
do  TCE/PB,  constatou  uma  diferença  a  menor
encontrada  entre  o  saldo  apurado  pela  auditoria  e
aquele  existente  no  extrato  conciliado  da  conta  do
FUNDEF em 31 de dezembro de 2004, na quantia de
R$ 8.443,40 […]. Por conta disso, a Colenda Corte de
Contas Estadual determinou através do Acórdão APL-
TC-601/06,  ao  denunciado  fazer  retornar  a  conta
específica do FUNDEF, a importância de R$ 8.443,40,
concernente  à  diferença  verificada  na  conta  do
supracitado fundo […].
Portanto,  a  conduta  atribuída  ao  increpado  se
subsume, em tese, na tipificação do art. 1º, inciso III,
do  Decreto-lei  nº  201/67,  posto  que  empregou  os
recursos acima ditos em desacordo com o programa
ao qual se destinava.
[…]
Assim sendo, e diante das asserções supra elencadas,
infringiu o denunciado JOÃO BATISTA BALDUÍNO os
comandos  normativos  insertos  no  art.  1º,  incisos  I
(três vezes), III e XIV, do Decreto-Lei nº 201/67, c/c
o art. 89 da Lei nº 8.666/93, na forma do artigo 69
do Código Penal (concurso material), [...]

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA SUSCITADA PELA

DEFESA

De  início,  necessário  se  faz  uma  análise  sobre  prescrição

retroativa,  modalidade  de  causa  extintiva  da  punibilidade,  na  qual  o  prazo

prescricional regula-se pela pena em concreto, ou seja, aquela aplicada pelo

juiz na sentença, a teor do art. 109,  caput, c/c o § 1º do art. 110 do  Código

Penal. Assim, transitada em julgado a sentença para a acusação, verifica-se o

quantum  da pena aplicada na sentença condenatória, ajustando-o a um dos

incisos do art. 109 do CP. 

Não houve recurso da acusação, conquanto tenha tomado ciência

da decisão condenatória, conforme Manifestação Ministerial de fls. 1569.
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Como bem nos ensina o eminente jurista Rogério Greco: 

[…]  diz-se  retroativa  a  prescrição  quando  com
fundamento  na  pena  aplicada  na  sentença  penal
condenatória com trânsito em julgado para o Ministério
Público ou para o querelante, o cálculo prescricional é
refeito,  retroagindo-se,  partindo-se  do  primeiro
momento para sua contagem, que é a data do fato”,
tendo  que  “percorrer  todos  os  caminhos,  desde  a
prática  do  fato  até  o  primeiro  marco  interruptivo  da
prescrição,  que  é  o  despacho  de  recebimento  da
denúncia ou queixa; em seguida, faremos novamente
o cálculo entre a data do recebimento da denúncia ou
da  queixa,  até  a  sentença  penal  condenatória
recorrível.  Se  entre  esses  dois  marcos  houver
decorrido período de tempo previsto na lei penal como
caracterizador da prescrição,  deverá ser declarada a
extinção  da  punibilidade,  com  base  na  prescrição
retroativa. (in,  GRECO,  Rogério.  Curso  de  Direito
Penal  -  Parte  Geral.  Volume  I.  7ª  Edição.  Editora
Impetus: Niterói, 2006, pp. 787/788).

O apelante, como visto, foi condenado a uma pena de 1 (um) ano

e 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto e 30 (trinta)

dias multa.  Tal pena prescreve em 4 (quatro) anos, a teor do art. 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 artigo 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);

Quanto  ao  início  da  contagem do prazo prescricional,  prevê a

legislação penal o seguinte: 

Art. 111. A prescrição, antes de transitar em julgado a
sentença final, começa a correr:
I - do dia em que o crime se consumou;
Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se:
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
[...]
IV -  pela  publicação  da  sentença  ou  acórdão
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condenatórios recorríveis;

Logo de início, observa-se que a segunda causa interruptiva, que

é a publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis, se deu em

tempo superior ao da Lei, ou seja, entre a data do recebimento da denúncia,

04/09/2008 (fls.1157-v) e a da publicação da sentença, aos 07/01/14 (fls. 1547

e1547-v), o lapso temporal foi superior a 04 (quatro) anos.

Implementou-se, portanto, a prescrição, ante os termos dos arts.

109, V, 110, § 1º e 117 da Lei Adjetiva Penal. 

Dessa forma, tem-se que a pretensão punitiva estatal não pode

mais  ser  exercida,  em  razão  da  prescrição  retroativa,  já  que  o  prazo

prescricional na presente hipótese, como dito, é de 04 (quatro) anos. 

Acerca da extinção da punibilidade em razão da ocorrência da

prescrição retroativa da pretensão punitiva, vejam-se as seguintes decisões: 

PRESCRIÇÃO  RETROATIVA.  Matéria  de  ordem
pública  que  supera  qualquer  outra  alegação,
prejudicando  o  exame  do  mérito  e  de  nulidades.
Extinção da punibilidade declarada, em face da pena
concretizada na sentença. (TJRS. Apelação Crime Nº
70030301048.  Relator:  Constantino  Lisbôa  de
Azevedo, Julgado em 27/08/2009) 

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO.  MARCO  INTERRUPTIVO.  ART.  117,
IV,  DO  CP.  SENTENÇA  OU  ACÓRDÃO
CONDENATÓRIOS.  ART.  110,  §  1º,  DO  CP.
TRÂNSITO  EM  JULGADO  PARA  O  MP  OU
IMPROVIMENTO  DO  SEU  RECURSO.  AGRAVO  A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 117, IV, do CP,
com alteração dada pela Lei 11.596/07, interrompe o
lapso  prescricional  a  publicação  da  sentença
condenatória ou do acórdão condenatório. O acórdão
confirmatório  da condenação,  ainda que modifique a
pena fixada, não é marco interruptivo da prescrição.
2.  Não  são  cumulativos  os  requisitos  previstos  no
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artigo  110,  parágrafo  1º,  do  Código  Penal.  Assim,
quando já houver trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso, a prescrição tem
como parâmetro a pena fixada em concreto.
3.Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ.
AgRg  no  REsp  710.552/MT,  Rel.  Ministra   MARIA
THEREZA  DE  ASSIS  MOURA,  SEXTA  TURMA,
julgado em 11/12/2009, DJe 01/02/2010)

Por  outro  lado,  verifica-se  que  o  apelante,  além  de  ter  sido

condenado à pena corporal,  também foi  condenado à pena de multa.  E,  a

prescrição, diga-se de passagem, além de atingir a pretensão estatal punitiva

com relação à pena privativa de liberdade, também o faz com relação às penas

mais leves, nos termos do art. 118, do Código Penal, que estabelece:

Art.  118 – As penas mais leves prescrevem com as

mais graves.

Sendo assim, a referida pena de multa também está prescrita.

De se ressaltar que, por se tratar de matéria de ordem pública, a

prescrição pode, inclusive, ser decretada de ofício, sendo matéria preliminar

que impede a análise do mérito. 

Ante o exposto,  DOU PROVIMENTO AO APELO, reconhecendo

a prescrição em favor do  recorrente João Batista Balduíno,  com base no

artigo 109, inciso V,  110, § 1º, 117 e 118, todos do Código Penal, para julgar

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

Penal.

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
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João Batista Barbosa (Juiz de Direito convocado, com jurisdição limitada, em

substituição ao Exmo. Sr.  Des. João Benedito da Silva),  relator,   e Arnóbio

Alves Teodósio. Ausente, justificadamente, o Desembargador   Márcio Murilo

da Cunha Ramos. Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor José Roseno

Neto, 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 27 (vinte

e sete) dias do mês   de fevereiro de 2018.

                      Dr. João Batista Barbosa

                       Juiz de Direito convocado

                                 RELATOR 
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