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APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE
RESPONSABILIDADE. ART. 1º, INCISOS II, III E
XIV  DO  DECRETO-LEI  201/67.  SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.  IRRESIGNAÇÃO
MINISTERIAL.  PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA DO ESTADO.  OCORRÊNCIA.  PENA
IN ABSTRATO. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR
A  DEZ  ANOS  ENTRE  O  RECEBIMENTO  DA
DENÚNCIA  E  A  PRESENTE  DATA.  AGENTE
MAIOR DE 70 ANOS NA DATA DA SENTENÇA.
EXTINÇÃO  DA  PUNIBILIDADE.  MÉRITO
PREJUDICADO.

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  da  pretensão
punitiva do Estado.

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  (fls.  239)  interposta,
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tempestivamente,  pelo  Ministério  Público  a  quo contra  sentença  (fls.

232/235) proferida pelo  Juízo da 1ª Vara da comarca de Itaporanga  que,

julgando  improcedente  a  denúncia,  absolveu  Vidal  Antônio  da  Silva da

sanção penal capitulada nos incisos II, III e XIV do art. 1º, do Decreto Lei n.º

201/67, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP.

Em suas  razões recursais  (fls. 242/248),  o  Parquet requer que

seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de condenar

o acusado pelos crimes previstos no art. 1º, incisos II, III e XIV, do Decreto-

Lei nº 201/67.

Ao oferecer as contrarrazões (fls. 273/278), o réu Vidal Antônio

da  Silva  pugnou  pelo  desprovimento  do  apelo,  mantendo-se  na  íntegra  a

sentença proferida pelo Juízo a quo.

A douta  Procuradoria  de Justiça  exarou  parecer (fls.  284/286)

opinando pelo provimento do apelo, devendo ser o acusado condenado nos

termos da denúncia.

É o relatório.

VOTO

Narra a inicial acusatória (fls. 02/04) que o Tribunal de Contas do

Estado  da  Paraíba  emitiu  parecer  contrário  à  aprovação  das  contas  do

Município de Serra Grande, de responsabilidade do denunciado, na qualidade

de Prefeito Constitucional, relativo ao exercício de 1999, ante ao cometimento

de diversas regularidades.

Emerge do processo de prestação de contas relativo ao exercício

financeiro  de  1999,  que  foi  aplicado,  pelo  imputado,  apenas  43,73%  dos

recursos  do  FUNDEF  na  remuneração  e  valorização  do  magistério,

contrariando o disposto na Lei n. 9.424/96.

Desembargador João Benedito da Silva
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Vislumbra-se, ainda, do processo de prestação de contas do TCE

que, o denunciado efetuou gastos indevidamente, realizados com os recursos

do FUNDEF no valor de R$ 14.785,41 (catorze mil, setecentos e oitenta e cinco

reais e quarenta e um centavos), equivalente a 15.133,48 UFIR.

Com relação a irregularidade de desvio de receitas referente a

ligações telefônicas, no total correspondente a 3.910,06 UFIR, efetuadas por

terceiros no Posto de Serviço Telefônico (TELPA/TELEMAR) do município, a

auditoria em seu relatório informa que não houve registro de receitas relativas

ao pagamento de ligações telefônicas efetuadas por terceiros que se utilizam

dos serviços do Posto da Telemar, imputando-lhe o débito acima transcrito, por

haver  demonstrado  que  não  há,  nos  autos,  notícia  da  destinação  desses

recursos, cabendo imputação do débito ao Ordenador de Despesas.

A denúncia foi ofertada dia 29 de março de 2004 e recebida em

04 de maio de 2005 (fl. 128v).

Concluída  a  instrução  criminal,  foi  proferida  sentença  para

absolver Vidal Antônio da Silva da sanção penal capitulada nos incisos II, II e

XIV do art. 1º, do Decreto Lei n.º 201/67, nos termos do art. 386, inciso III, do

CPP.

A sentença foi publicada em 24 de novembro de 2010 (fl. 235v).

Insatisfeito,  o  Ministério  Público  a  quo interpôs  recurso  de

apelação,  requerendo,  em  suas  razões,  a  reforma  da  sentença,  a  fim  de

condenar o acusado pelos crimes previstos no art. 1º, incisos II, III e XIV, do

Decreto-Lei nº 201/67.

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.

Desembargador João Benedito da Silva
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O  Código  Penal  prevê  duas  modalidades  de  prescrição:

prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória. Por

sua  vez,  a  prescrição  da  pretensão  punitiva,  divide-se  em  abstrata,

superveniente ou intercorrente e retroativa.

A prescrição da pretensão punitiva em abstrato tem previsão do

artigo 109,  caput,  do Código Penal, sendo essa prescrição calculada sobre a

pena máxima em abstrato cominada para cada infração penal, considerando

que não há título executivo punitivo, ou seja, não há sentença condenatória

com trânsito em julgado, hipótese do presente caso.

Na  espécie,  conforme  detalhamos  alhures,  o  fato  tido  como

delituoso ocorreu no exercício financeiro de 1999, sendo a denúncia recebida

em  04  de  maio  de  2005  (fl.  128v).  O  feito  seguiu  sem  a  ocorrência  de

nenhuma causa suspensiva da prescrição, vindo o acusado a ser  absolvido

em sentença publicada em cartório no dia 24 de novembro de 2010 (fl. 235v).

O representante do Ministério Público tomou ciência da sentença

absolutória  em  27/03/2012  (fl.  238v),  razão  pela  qual  interpôs  recurso

apelatório, não deixando, portanto, que se operasse o trânsito em julgado da

sentença.

Desta feita, como ainda não transitou em julgado a sentença, a

prescrição regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao

crime (art. 109 CP), que, para o tipo penal previsto no inciso I do art. 1º do

Decreto-Lei 201/67 é de 12 (doze) anos de reclusão e para os tipos penais

previstos nos incisos III e XIV do art. 1º do Decreto-Lei 201/67 é de 03 (três)

anos  de  detenção,  o  que  impõe a  observância  do  lapso prescricional  de

dezesseis e oito anos, respectivamente, a teor do art. 109, inciso II e IV, do

CP.

Como o réu era, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos

(qualificação na fl. 132), tal prazo deve ser reduzido da metade (art. 115 do

Desembargador João Benedito da Silva
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CP), o que totaliza um prazo prescricional de 08 (oito) anos para o inciso I

do art. 1º do Dec-Lei 201/67 e um prazo prescricional de 04 (quatro) anos

para os tipos penais previstos nos incisos III e XIV do art. 1º do mesmo diploma

legal.

Ocorre que,  consoante dicção do art.  111 do CP, a prescrição,

antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr do dia em que o

crime se consumou (inciso I).

Assim, analisando os atos processuais observa-se que, entre o

ano do fato (1999) e o recebimento da denúncia (04 de maio de 2005,  fl.

128v), primeiro marco interruptivo da prescrição, decorreu lapso temporal de

06 (seis) anos, pelo que não incorreu em prescrição.

Entretanto, ato contínuo, entre a data do recebimento da denúncia

(04 de maio de 2005, fl. 128v) até a presente data, decorreu lapso temporal

muito superior a 10 (dez) anos.

Cumpre salientar que, o prazo máximo prescricional previsto no

ordenamento jurídico brasileiro é vinte anos, nos termos do art. 109, inciso I, do

CP, mas sendo o denunciado maior de 70 (setenta) anos na data da denúncia,

tal  prazo deve ser reduzido da metade (art.  115 do CP),  tornando-o em  10

(dez) anos para o acusado. Dessa forma, ainda que viesse a ser condenado

nessa instância, prescritas estariam as sanções penais.

Assim, em decorrência do lapso temporal transcorrido e diante da

solução  aqui  estabelecida,  deverá  ser  julgada  extinta  a  punibilidade  do

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

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

Nesse  caminho,  trilha  também  a  jurisprudência  pátria,  a

exemplo dos escólios abaixo transcritos, com destaques no que interessa:

Desembargador João Benedito da Silva
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RECURSO  DE  APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO
IMPRÓPRIO MAJORADO E LESÃO CORPORAL DE
NATUREZA GRAVE. CONDENAÇÃO APENAS PELO
CRIME  PATRIMONIAL  ANTE  A  APLICAÇÃO  DO
PRINCÍPIO  DA  CONSUNÇÃO.  RECURSO  DA
DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO ESPECÍFICO DE
SUBTRAIR.  LESÃO CORPORAL REMANESCENTE.
CONFISSÃO  DE  UMA DAS RÉS E  AUSÊNCIA DE
PROVA  SEGURA  QUANTO  À  PARTICIPAÇÃO  DA
OUTRA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA
AQUELA DO ART. 129, CAPUT, DO CP, À VISTA DA
AUSÊNCIA  DE  PROVA  DA  INCAPACIDADE  DA
VÍTIMA POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. EXTINÇÃO
DA  PUNIBILIDADE  EX  OFFICIO  EM  RAZÃO  DA
PRESCRIÇÃO  EM  ABSTRATO  DA  PRETENSÃO
PUNITIVA.  CRIME  PRATICADO  ANTES  DA
VIGÊNCIA  DA  LEI  N.  12.234/2010,  CUJA  PENA
MÁXIMA EM ABSTRATO CORRESPONDE A UM ANO
DE RECLUSÃO. TRANSCURSO DE MAIS DE DOIS
ANOS DESDE O ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO
DA PRESCRIÇÃO. APELO PROVIDO EM RELAÇÃO
A  UMA  DAS  RÉS  E  PARCIALMENTE  PROVIDO
QUANTO  À  OUTRA,  COM  PROVIDÊNCIAS  DE
OFÍCIO.  (...)  4.  Não  havendo  condenação  em
primeira instância pelo delito  contra a pessoa,  a
prescrição da respectiva pretensão punitiva estatal
será  regulada  pela  pena  máxima  abstratamente
cominada  ao  crime,  logo,  em  sendo  cominada
pena máxima de 1 (um) ano de reclusão ao delito
cometido  antes  da  entrada  em  vigor  da  Lei
n.12234/2010, transcorrido lapso temporal superior
a 2 (dois) anos desde o último marco interruptivo
da prescrição, consoante inteligência do art.  109,
VI, do CP, impõe-se a pronúncia da prescrição da
pretensão  punitiva  e  consequente  extinção  da
punibilidade  da  apelante  que  teve  sua  conduta
desclassificada. (TJMT;  APL  16611/2016;  Porto
Esperidião;  Rel.  Des.  Gilberto  Giraldelli;  Julg.
13/04/2016; DJMT 26/04/2016; Pág. 131)

RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.  LESÃO  CORPORAL.  EXTINÇÃO  DA
PUNIBILIDADE  PELA  RETRATAÇÃO  DA
REPRESENTAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  MINISTERIAL.
PRESCRIÇÃO  RECONHECIDA.  Decorrido  o  prazo
prescricional pela pena em abstrato desde a data
do fato, imperativa a extinção da punibilidade pela
prescrição.  Declarada  extinta  a  punibilidade.
Exame  do  mérito  prejudicado. (TJRS;  RSE
0102326-14.2012.8.21.7000;  Nova  Prata;  Segunda
Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  José  Ricardo  Coutinho
Silva; Julg. 25/02/2016; DJERS 26/04/2016)

Desembargador João Benedito da Silva
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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  HABEAS
CORPUS.  LESÃO  CORPORAL.  NULIDADE.
OMISSÃO.  SENTENÇA ANTERIOR AO FORO POR
PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INOCORRÊNCIA DE
TRÂNSITO  EM  JULGADO.  INCOMPETÊNCIA.
TRANSAÇÃO  PENAL.  CONDUTA  SOCIAL  E
PERSONALIDADE  DESFAVORÁVEIS.
IMPOSSIBILIDADE.  FUNDAMENTAÇÃO  INIDÔNEA
NOS  ANTECEDENTES.  NULIDADE.  PRESCRIÇÃO.
PENA IN ABSTRATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
DECLARAÇÃO  DE  OFÍCIO  RECONHECIMENTO.
OFENSA  A  COISA  JULGADA.  AUSÊNCIA  DE
MÁCULA E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 619 DO
CPP.  1)  Impõe-se  a  rejeição  dos  embargos  de
declaração  quando  inexistentes  as  aventadas
omissões, no tocante à nulidade da decisão proferida
por  magistrado  absolutamente  incompetente  por
ofensa ao foro privilegiado por prerrogativa de função
do embargado (CF, art.  29, x),  o preenchimento dos
pressupostos para a transação penal, se o embargado
possui direito à medida, devendo ser lhe oportunizada,
bem como a constatação que, entre a data do fato e
o  presente  momento,  transcorreu-se  tempo
suficiente  para  o  reconhecimento  da  prescrição
pela pena in  abstrato,  devendo ser  declarada de
ofício  extinguindo-se,  por  conseguinte,  a
punibilidade do agente, mormente  se  as  questões
suscitadas,  matérias  de  ordem  pública  e  nulidades
absolutas  foram  exaustivamente  analisadas  no
acórdão  embargado,  não  se  podendo  falar  em
extrapolação  dos  limites  do  writ.  2)  embargos
desprovidos.  (TJGO;  HC-EDcl  0129341-
34.2015.8.09.0000;  Piracanjuba;  Primeira  Câmara
Criminal;  Rel.  Des.  Nicomedes  Domingos  Borges;
DJGO 03/03/2016; Pág. 426).

Reconhecida,  nestes  moldes,  a  extinção  da  punibilidade  pela

prescrição da pretensão punitiva estatal, forçoso assentar a prejudicialidade da

análise de toda a matéria devolvida pelo recurso de apelação interposto pelo

Ministério Público.

Forte  nessas  razões,  DECLARO  EXTINTA A PUNIBILIDADE,

ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação aos delitos

imputados ao acusado.

É como voto.

Desembargador João Benedito da Silva
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        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  Amadeus  Lopes  Ferreira,  Promotor  de

Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, aos 08 (oito)

dias do mês de maio de 2018.

                      Des. João Benedito da Silva

                                        RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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